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A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi 

kezdeményezések 
 

Rugalmas munkahelyek 
 

TÁMOP-2.4.5 -12/7-8 
 

 
Végre egy 100%-ban támogatott pályázat, amely célzottan kívánja fejleszteni a 
munkaszervezeteket. 1-15 millió forint igényelhető most a munkakörök 
átszervezésére, új munkaszervezési formák kialakítására, a hibák feltárására és 
javítására, képzési és tanácsadási szolgáltatások igénybevételével. A pályázók köre 
jelentősen kibővült az eddigi pályázatokhoz képest, így a mikro-, kis- és 
középvállalkozások mellett a forrásért a nagyvállalatok, az önkormányzatok, a 
költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények és a nonprofit szervezetek is 
indulhatnak.  

 
 
 

Rendelkezésre álló forrás 
 
 

Operatív program Forrás  

Közép-magyarországi régió 250 millió Ft 

Konvergencia régiók 1 milliárd Ft 

 
 

Pályázók köre 
 

- Vállalkozások 
- Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek 

 
 
 

Támogatható tevékenységek köre 
 
1. Előkészítő, megalapozó tevékenységek (a projekt összköltségének max. 8%-ig) 

- Szervezeti szükségletfelmérés 
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2. Törzstevékenységek: a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatos 
tevékenységek 

- Képzés 

- Munkafolyamatok racionalizálása 

- Munkakörök racionalizálása, átszervezése 

- Dokumentációk át/kidolgozása 

- Munkaszervezés átalakítása 

- Munkaidők átszervezése 

- Munkaerő-gazdálkodás 

- Új típusú munkakörök bevezetése, új munkatársak foglalkoztatása 

- Szolgáltatások igénybevétele 

- Új típusú munkaidő-szervezési módszerek 

- A béren kívüli juttatási rendszer fejlesztése 

- ERFA tevékenység: az átszervezések által indokolt eszközök beszerzése, 
infrastrukturális átalakítások ( a projekt összköltségének 10%-ig, de max. 1.500.000 
Ft-ig) 

 

3. Kapcsolódó, önmagában nem választható tevékenységek 

- Kommunikációs tevékenység 

- A projekt céljaihoz, a végrehajtáshoz kapcsolódó szolgáltatás 

- Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek 

- Projektmenedzsment 

- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 

Támogatás mértéke és összege 
 
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. 
 
Igényelhető támogatás összege: min. 1.000.000 Ft – max. 15.000.000 Ft. 
 
 
 
 
 

 
A pályázatok benyújtása 2012. május 30-től 2012. június 29-ig lehetséges! 

 


