PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Csaladi bölcsödei es munkahelyi bölcsödei feröhelyek kialakítasanak es fejlesztesenek
támogatása”
CSP-HB-2018
Az Emberi Eröförrasök Miniszteriuma Csalad- es Ifjusagugyert Felelös Allamtitkarsaga
megbízasaböl az Emberi Eröförras Tamögataskezelö (tövabbiakban: Lebönyölítö) az
allamhaztartasröl szölö 2011. evi CXCV. törveny (a tövabbiakban: Aht.), valamint a hazai
bölcsödefejlesztesi prögramröl szölö 1164/2018. (III. 27.) Körm. hatarözat 5. pöntjaban föglaltak
alapjan nyílt palyazatöt hirdet csaladi bölcsödei es munkahelyi bölcsödei feröhelyek
kialakítasanak es fejlesztesenek tamögatasara.
1.

A pályázat célja

A magyar csaladpölitika egyik sarökköve a munka es a csalad egyensulyanak tamögatasa. Ebbe a
törekvesbe illeszkedik a bölcsödek, azaz a 3 ev alatti kisgyermekek napközbeni ellatasanak
megerösítese.
A palyazat celja a szölgaltatashianyös telepuleseken elö kisgyermekes csaladök szamara
elerhetöve tenni a gyermekek napközbeni ellatasahöz valö hözzaferes lehetöseget uj csaladi
bölcsödei, munkahelyi bölcsödei szölgaltatasök letrehözasaval, valamint a meglevö
szölgaltatasök tövabbi uj feröhelyeinek fejlesztesevel a felmerulö igenyeknek, szuksegleteknek
megfelelöen. A palyazat tövabbi celja a kisgyermekes anyak munkaba allasanak elösegítese egy
ölyan rugalmas, többlepcsös, többszereplös rendszer biztösítasaval, amely az intezmenyes
kereteken tulmenöen csaladias, kis letszamu, akar maganlakasban vagy munkahelyeken
kialakítött gyermekfelugyeleti förmaban kepes a felmerulö igenyekre reagalva ellatast,
napközbeni gyermekfelugyeletet biztösítani.
A palyazat eredmenyekent letrejövö uj szölgaltatasök azökat a csaladökat segítik, amelyekben
mindket szulö dölgözik, vagy ahöl egy dölgözö szulö nevel haröm ev alatti gyermeket, es nincs
mas kulsö segítsege. Cel, högy ezen csaladök szamara helyben, vagy legalabb a környezö
telepulesen megöldött legyen a gyermek napközbeni felugyelete.
A bölcsödefejlesztesnek köszönhetöen a teruleti egyenlötlensegek csökkenhetnek az örszagban,
nö a 3 even aluli gyermekek elhelyezeset biztösítö feröhelyek szama es ezzel parhuzamösan nö a
helyben nyujtött szölgaltatasök szama is, ez pedig jelentösen hözzajarul a nöi föglalköztatöttsagi
szint emelkedesehez.
A palyazat tamögatni kívanja teruleti körlat nelkul az ujönnan letrejövö csaladi bölcsödek,
valamint Pest megyeben es a fövarösban a munkahelyi bölcsödek letrehözasahöz, illetve
muködesehez szukseges feltetelek kialakítasat kiserteku targyi eszköz, illetve immaterialis javak
beszerzesevel.
A tamögatas maximalis merteke 800 000 förint/feröhely.
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2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A palyazatök tamögatasara rendelkezesre allö keretösszeg 465 000 000 Ft, azaz
negyszazhatvanöt milliö förint: a Magyarörszag 2018. evi közpönti költsegveteseröl szölö 2017.
evi C. törveny Emberi Eröförrasök Miniszteriuma XX. fejezet 20/16/7 címrendi besörölasu,
„Csaladpölitikai celu palyazatök” megnevezesu fejezeti kezelesu elöiranyzat (AHT: 296524)
terhere.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A palyazatön egy csaladi bölcsödei szölgaltatas, vagy egy munkahelyi bölcsödei csöpört (7
feröhely) letrehözasara legfeljebb 5 600 000 Ft vissza nem terítendö tamögatas igenyelhetö.
Amennyiben a palyazö több csaladi bölcsödei szölgaltatast, vagy több munkahelyi bölcsödei
csöpörtöt höz letre, abban az esetben szölgaltatasönkent, vagy csöpörtönkent kell ertelmezni a
fentiekben említett maximalis összeget, vagyis annyiször 5 600 000 Ft, ahany szölgaltatast, vagy
csöpörtöt höz letre.
A palyazönak a palyazati prögramjaban reszletesen be kell mutatnia az ujönnan letrehözni kívant
csaladi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde feröhelyeinek indököltsagat es azt hiteles adatökkal
szukseges alatamasztani (pl., helyi vedönöi adatök a 0-2 eves gyermekek szamaröl, a szuletesek
szamanak alakulasa az elmult 3 ev vönatközasaban, Közpönti Statisztikai Hivatal adatai, az adött
telepulesen muködö 3 ev alatti gyermekek elhelyezeset biztösítö ellatasi förmak bemutatasa,
valamint a szölgaltatas hösszutavu fenntarthatösaganak bemutatasa).
A palyazö vallalja, högy
 a muködeshez szukseges, jögszabalyban elöírt felkeszítö tanfölyamön reszt vesz, melyet a
Csaladbarat Orszag Nönpröfit Kft. EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azönösítöszamu
pröjekt terítesmentesen biztösít,
 a tamögatöi ökirat megköteset követö 6 hönapön belul az ujönnan letrehözött
feröhely/szölgaltatas/csöpört a szölgaltatöi nyilvantartasba bejegyzesre kerul es
megkezdi a szölgaltatas nyujtasat,
 a megvalösulast követöen meg ket evig fenntartja es muködteti az ellatasi förmat,
 a bölcsödei ellatas kereten belul hasznalatös levelezesben, a szölgaltatas közössegi
öldalan, a faliujsagökön es az ellatast igenybevevö csaladök köreben a Csaladök Eve
kampany nepszerusítesere a Csaladök Eve lögöt hasznalja.
4. A támogatás mértéke
A palyazött tamögatas merteke a pröjekt elszamölhatö összes költsegenek 100%-a lehet. Sajat
förras biztösítasa nem szukseges.
A palyazatban csak a tamögatasi idöszakban megvalösult, a pröjekt megvalösítasahöz
kapcsölödö targyi eszközbeszerzeseket alatamasztö, a tamögatasi összeg felhasznalasat igazölö
szamviteli bizönylatök ertekei szamölhatöak el, melyek teljesítesenek a tamögatasi idöszakön
belul meg kell törtennie.
A tamögatött tevekenysegeket es a palyazatön igenyelhetö kiadastípusökat reszletesen a
Palyazati Útmutatö tartalmazza.
A tamögatas felhalmözasi kiadasökra es hasznalt eszköz vasarlasara nem fördíthatö.
5. A támogatás folyósítása
A tamögatas fölyösítasa egy összegben, tamögatasi elöleg förmajaban törtenik a Palyazati
Útmutatö szerint. Az allamhaztartasröl szölö törveny vegrehajtasaröl szölö 368/2011. (XII.31.)
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Körm. rendelet 87. § (1) bekezdese ertelmeben tamögatasi elöleg fölyösítasa eseten az
egyösszegu kifizetesre a zarö beszamölö elfögadasa elött kerul sör.
A Lebönyölítö a tamögatasi összeget a tamögatasi szerzödes mindket fel altal törtenö alaírasat
követöen utalja at.
6. Támogatási időszak
A Palyazö altal a palyazatban megjelölt, 2018. október 4. és 2019. szeptember 30. köze esö
idöszak.
A palyazati prögram megvalösítasa a Palyazö felelössegere a tamögatasi döntest, illetve a
szerzödeskötest megelözöen megkezdhetö a palyazatban megjelölt tamögatasi idöszakban,
azönban a tamögatas ödaítelesere ez a teny garanciat nem jelent.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen palyazati felhívasra egy palyazö egy palyazatöt nyujthat be, azönban több csaladi bölcsödei
szölgaltatast, vagy munkahelyi bölcsödei csöpörtöt is letrehözhat.
8. A pályázók köre
A gyermekek vedelmeröl es a gyamugyi igazgatasröl szölö 1997. evi XXXI. törveny 5. § sb)-se)
pöntja szerinti fenntartök (a tövabbiakban: Palyazö), amelyek:
a Lebönyölítö internetes Palyazatkezelö Rendszereben (Emberi Eröförras Tamögataskezelö Palyazatkezelö Rendszere - EPER) regisztraltak. A regisztraciöval es a Regisztraciös nyilatközat
benyujtasaval kapcsölatös införmaciökat a Palyazati Útmutatö 4. pöntja tartalmazza.
8.1.a. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki
a)
a benyujtött tamögatas iranti kerelmeben tamögatasi döntes tartalmat erdemben
befölyasölö valötlan, hamis vagy megtevesztö adatöt szölgaltatött, vagy ilyen nyilatközatöt tett,
b)
az elözö 5 evben azönös celra biztösítött költsegvetesböl Euröpai Úniös förrasböl
nyujtött tamögatas felhasznalasaröl a tamögatasi szerzödesben föglalt kötelezettseget
megszegve meg nem szamölt el, illetve a palyazat tartalmaval megegyezö muszaki tartalömra
mar reszesult tamögatasban, azaz nyertessege eseten kettös finanszírözas következne be,
c)
kedvezmenyezettnek – a penzbeli szöcialis, jöleti ellatasök es a föglalköztatast elösegítö
kepzesi tamögatasök kivetelevel – adö-, jarulek-, illetek- vagy vamtartözasa (a tövabbiakban:
köztartözas) van,
d)
csöd-, felszamölasi-, vegrehajtasi- illetve vegelszamölasi eljaras, adössagrendezesi
eljaras alatt all, illetve a szervezet bírösagi nyilvantartasböl valö törleset az ugyeszseg
kezdemenyezte,
e)
körabban megítelt tamögatasaröl szölö beszamölöjukat a palyaztatök visszautasítöttak,
vagy lejart esedekessegu, elszamölatlan vagy visszafizetetlen kintlevöseguk van veluk szemben,
f)
nem felel meg az Aht. 50. §-aban meghatarözött rendezett munkaugyi kapcsölatök
követelmenyenek,
g)
Palyazöval szemben a közpenzekböl nyujtött tamögatasök atlathatösagaröl szölö 2007.
evi CLXXXI. törveny (a tövabbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdese szerint föglalt összeferhetetlensegi
ök, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdeseben föglalt erintettseg all fenn es ezen körulmeny
közzetetelet a Knyt. szerint hataridöben nem kezdemenyezi,
h)
a tamögatasi szerzödes megkötesenek feltetelekent meghatarözött nyilatközatökat
nem teszi meg, dökumentumökat nem nyujtja be, vagy a megtett nyilatközatat visszavönja,
i)
akinek a palyazati prögramja nem a megadött palyazati idöszakban valösul meg.
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8.1.b. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás
módja vagy eredménye
a)
buncselekmenynek vagy buncselekmeny elkövetesere valö felhívasnak minösul;
b)
alapvetö emberi vagy alkötmanyös jögöt sert;
c)
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi es mas kisebbsegek, valamint mas nemzetek
meltösaganak es a tarsadalöm mas alapvetö erdekeinek serelmevel jar, így kulönösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a csalad es a kisköruak vedelmenek követelmenyebe utközik.
9.
A pályázat benyújtásának módja és helye
A palyazatöt kizarölag elektrönikus utön lehet benyujtani az Elektrönikus Palyazatkezelesi es
Egyuttmuködesi Rendszerben (EPER). Az internetes palyazati adatlapöt a palyazati felhívasban
es utmutatöban közölteknek megfelelöen hianytalanul, a kerdesekre valaszt adva es az ött
megjelölt elektrönikus mellekletek becsatölasaval kell benyujtani.
A palyazat benyujtasat megelözöen minden, regisztraciöval nem rendelkezö Palyazönak a
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hönlapön regisztralnia kell magat az EPER-ben,
amelyhez rendelkeznie kell ervenyes elektrönikus levelezesi címmel (e-mail cím). A
regisztraciöval es a Regisztraciös nyilatközat benyujtasaval kapcsölatös införmaciökat a Palyazati
Útmutatö 4. pöntja tartalmazza.
10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes palyazatök beadasi hatarideje: 2019. január 31. 23.59 óra
11. Lebonyolító
EMBERI EROFORRAS TAMOGATASKEZELO
1085 Budapest, Gyulai Pal utca 13.
1389 Budapest Pf.:122
Telefön: 06-1/550-2674
csp@emet.göv.hu
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyujtött (veglegesített) palyazatökat az EPER autömatikusan iktatja es palyazati
azönösítöval latja el. A beerkezest követöen a palyazatök befögadasara es ervenyessegi
ellenörzesere kerul sör a Palyazati Útmutatö 7. pöntjaban meghatarözött szempöntrendszer
szerint.
A palyazat beerkezeset követöen egy alkalömmal lehetöseg van hianypötlasra.
Amennyiben a Lebönyölítö a hianypötlas ellenörzese söran ujfent megallapítja, högy a palyazat
nem felel meg a palyazati felhívasban es az internetes adatlapban föglalt felteteleknek,
megallapítja a palyazat ervenytelenseget es az ervenytelenseg ökanak megjelölesevel
elektrönikus ertesítest kuld (EPER uzenet förmajaban) a Palyazönak a hianypötlas beadasi
hataridejetöl szamítött 10 munkanapön belul.
Az alabbi esetekben hianypötlasnak nincs helye, a palyazat hianypötlas nelkul ervenytelen:
a) nem a 8. pöntban meghatarözött Palyazö nyujtötta be a palyazatöt;
b) teljesen ures mezök, illetve ures csatölt dökumentum(ök) eseteben;
c) az e-palyazat hataridöig nem kerult veglegesítesre az EPER-ben;
d) a prögramurlapröl a Palyazö nem azönösíthatö be egyertelmuen;
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e) a palyazat beadasi hataridejeig a szervezet nem regisztralta magat az EPER-ben;
f) papír alapön benyujtött palyazat eseteben;
g) az igenyelt költsegvetesi tamögatas összege meghaladja a maximalisan igenyelhetö merteket.
13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A palyazatök ertekeleset a Bíralö Bizöttsag a Palyazati Útmutatöban meghatarözött
szempöntrendszer es utemezes szerint vegzi.
A tamögatö a tamögatast a kertnel alacsönyabb mertekben is megallapíthatja, a kertnel nagyöbb
tamögatasi összeg megítelesere azönban nincs lehetöseg. A tamögatö a tamögatasi döntesben
meghatarözhatja a tamögatas felhasznalasara es szerzödeskötesre vönatközö felteteleket.
14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A csalad- es ifjusagugyert felelös allamtitkar dönteset a kezhezvetelt követöen a Lebönyölítö 3
napön belul elektrönikus utön ertesítest kuld a palyazat elbíralasaröl, es az eredmenyeket
közzeteszi. Elutasítas eseten az ertesítesnek tartalmaznia kell az elutasítas reszletes indökait. A
palyazatökkal kapcsölatös döntesek a www.körmany.hu/hu/emberi-eröförrasök-miniszteriuma
es a www.emet.göv.hu hönlapökön kerulnek közzetetelre.
Az eredmenyhirdetes varhatö idöpöntja: 2019. április eleje
15. Szerződéskötés
A Kedvezmenyezettel (nyertes palyazö) a szerzödesköteshez szukseges valamennyi feltetel
hataridöben valö teljesulese eseten a tamögatasi szerzödest a Lebönyölítö köti meg.
Ervenyet veszti a tamögatasi döntes, ha a szerzödes a tamögatasröl szölö ertesítes
kezhezveteletöl szamítött 30 napön belul a Palyazö mulasztasaböl, vagy neki felröhatö egyeb
ökböl nem jön letre.
A szerzödeskötessel kapcsölatös reszletes införmaciökat a Palyazati Útmutatö 8. pöntja
tartalmazza.
16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai es penzugyi beszamölö benyujtasanak vegsö hatarideje a pályázati projekt
befejezését követő 30. nap.
A palyazati prögram alapjan tamögatasra kerulö feladat megvalösítasanak, valamint a szakmai
beszamölö, penzugyi elszamölas benyujtasanak hataridejet es a szakmai beszamölö, penzugyi
elszamölas elkeszítesenek szempöntjait a tamögatasi szerzödes es a Palyazati Útmutatö 11.
pöntja tartalmazza.
17.
Kifogás benyújtása
A tamögatöi döntes ellen (a palyazati eljarasra, a tamögatasi igeny befögadasara, a tamögatasi
döntes meghözatalara, a tamögatöi ökiratök kiadasara vagy a tamögatasi szerzödesek
megkötesere, a költsegvetesböl nyujtött tamögatas fölyösítasara, visszakövetelesere vönatközö
eljarasra vönatközölag) jögörvöslat-ervenyesítesre a hatalyös jögszabalyöknak megfelelöen van
lehetöseg.
18. További információk
A tamögatas igenylesenek, igenybe vetelenek es elszamölasanak reszletes szabalyait, a
fölyamatban reszt vevö szervezetek eljarasi hataridöit a Palyazati Útmutatö tartalmazza.
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A palyazati felhívasban es utmutatöban föglalt rendelkezesek a fejezeti kezelesu elöiranyzatök
felhasznalasanak szabalyairöl szölö EMMI rendelet elöírasai alapjan mödösítasra kerulhetnek.
A palyazat kiíröja fenntartja a jögöt, högy a döntest követöen, amennyiben a palyazati celra
rendelkezesre allö keretösszeget – a beerkezett palyazatök szama vagy tartalma miatt – nem
tudta felhasznalni, ugy tövabbi beadasi hataridöt es/vagy mödösítött felteteleket hatarözzön
meg egy mödösítött palyazati felhívas kereteben.
Jelen Palyazati Felhívas es Palyazati Útmutatö, tövabba az internetes palyazati urlap egyutt
kepezik a palyazati dökumentaciöt es tartalmazzak a palyazashöz szukseges összes feltetelt. A
Palyazati Felhívas es a Palyazati Útmutatö letölthetö a www.körmany.hu/hu/emberieröförrasök-miniszteriuma es a www.emet.göv.hu hönlapökröl.
A palyazattal kapcsölatban tövabbi införmaciökat a Lebönyölítö ugyfelszölgalatatöl kaphatnak az
(1) 550-2674-es telefönszamön, valamint a csp@emet.göv.hu e-mail címen.
Budapest, 2018. szeptember „

”
Növak Katalin
csalad- es ifjusagugyert felelös allamtitkar
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