Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése, valamint az 5/2002.
(XI. 12.) FMM rendeletben foglaltak alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására,
melynek eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenthetőek a
munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések.
I.

Általános feltételek

1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje
· A pályázatokat az OMMF-hez (1024 Budapest, Margit krt. 85., 1399 Budapest, Pf.
639.) hat példányban (1 pld. eredeti + 5 pld. másolat) kell benyújtani.
A benyújtás határideje: 2009. február 28.
· A megjelölt határidő után érkezett, a támogatható célok közé nem sorolható, valamint az előírtakhoz képest hiányosan beérkező pályázatok nem vehetők figyelembe.
· A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága javaslatának figyelembe vételével a szociális
és munkaügyi miniszter a benyújtás határidejét követő 60 napon belül dönt.
· A döntésről a pályázók levélben értesülnek, a pályázat eredményét az OMMF a hivatalos lapjában közzéteszi.
2. A támogatás célja, keretösszege
· A pályázatra fordítható keretösszeg (2007. évi) 450 millió Ft, amelyből kamatmentesen visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás is adható.
· A támogatás felhasználható különösen a munkaeszközök és védőeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatására, fejlesztésére, a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelőzését szolgáló tájékoztatásra, ismeretterjesztésre, képzésre, valamint a
korszerű munkavédelem előírásainak való megfelelésre a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítésére.
· Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek besorolhatóak a II/2. pontban felsorolt kiemelt témakörök valamelyikébe.
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3. Általános támogatási feltételek
· Támogatást belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv kaphat.
· Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak nyújtott) támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998./2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból
csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, illetve a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
· Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szénágazatban tevékenységet
folytató vállalkozások, illetve a nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek előállításához,
feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások esetén a teherszállító járművek megvásárlásához, valamint az import áruk helyett hazai áru
használatától függő támogatások esetében. A kedvezményezettnek a támogatást
nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés megkötését megelőző három
pénzügyi évben mekkora „csekély összegű” támogatásban részesült.
· A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvető gazdasági működésének fenntartását.
· Nem támogatható az olyan pályázat, amely olyan alapvető (minimális) munkavédelmi
követelmények megvalósításnak támogatását igényli, amelyek teljesítésére a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles.
· Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a pályázat benyújtása előtti két
évben a munkavédelmi jogszabályok (pl. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény) megsértése miatt jogerősen legalább 300 000 forint munkavédelmi bírság
megfizetésére köteleztek.
· A pályázaton felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt álló, illetve
köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt.
· A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell
hogy teremtsenek a pályázati cél megvalósulására.
· A támogatás olyan pályaműre nyújtható (legyen az technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a benyújtás időpontjában még nem kezdődött meg.
· Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelően, megállapodás szerinti ütemezésben használható fel, átütemezésére csak elháríthatatlan ok alapján kerülhet sor.
A kedvezményezettel a támogatás felhasználásának feltételeiről, pénzügyi teljesítéséről,
ütemezéséről az OMMF támogatási szerződésben állapodik meg a támogatottal.
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II. Részletes feltételek és bírálati szempontok
1. A támogatás mértéke
· A támogatás mértéke a megvalósítás teljes költségeit is fedezheti.
A megvalósítási terv szerint nyereséget hozó pályázathoz kizárólag visszatérítendő
támogatás nyújtható, a megvalósítás költségeinek 70%-áig.
· A támogatásból konferencia, tájékoztató előadás szervezésekor nem finanszírozható
a szállás, étkezés, a résztvevők utazási költsége, azonban támogatás kérhető az előadás megfelelő körülményeinek megteremtésére (pl. előadóterem bérlete), illetve a
meghívott előadók tiszteletdíjára, valamint a résztvevők számára készített írásos tájékoztatóra.
2. Kiemelten támogatható célok
1. A súlyos és halálos munkabalesetek statisztikai elemzése, a jellemző okok és az
okozati összefüggések feltárása, a kockázatértékelések jelentőségének vizsgálata a
2000. évtől kezdődően.
2. Munkavédelmi ismeretek és feladatok eredményesebb megjelenítésének elősegítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban. (Képzési programok
összeállítása a pedagógusok továbbképzése érdekében, tanári segédanyagok készítése, figyelemfelhívó módszertani és szakmai rendezvények megszervezése és
megtartása).
3. A munkavédelmi képviselők (bizottságok) és paritásos testületek részére módszertani anyagok készítése a munkájuk segítése érdekében. A munkavédelmi képviselet intézményének fejlesztése érdekében a képviselők (bizottságok), paritásos testületek tagjainak képzése, ismereteinek bővítése tájékoztató anyagok és konzultációs lehetőségek biztosításával.
4. Tanulmány keretében a kockázatértékelési módszerek bemutatása, az EU országaiban alkalmazott kockázatértékelési módszerek kritikai ismertetése.
5. Adatgyűjtési módszer kidolgozása a jelenlegi magyarországi munkavédelmi helyzet, illetve a 2001. évtől bekövetkezett változások bemutatása érdekében. A változások követése objektív indikátorok alkalmazásával, figyelemmel az EU gyakorlatában használt monitorozási módszerekre.
6. Kommunikációs készségfejlesztő, konfliktuskezelő képzés a választott munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi felügyelők részére a képviselői, illetve a
hatósági felügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében.
7. A pszichoszociális kockázatok, stresszt okozó tényezők felmérése és az ártalom
csökkentése érdekében
-

a helyes munkáltatói gyakorlat módszertanának kifejlesztése egyszerűen
kivitelezhető, a munkáltatók, a foglalkozás-egészségügyi orvosok és a
munkavállalók által kitölthető kérdőívek alkalmazásával,
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-

a munkáltatóknak és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosainak
szóló módszertani ajánlás kidolgozása a helyzet felmérését követő helyes
megoldások, továbbá az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági
vizsgálatok korszerű lefolytatása érdekében.

8. A munkavédelmi hatósági munka fejlesztése céljából felsőfokú, bolognai rendszerű
munkavédelmi (munkaegészségügyi és munkabiztonsági) szakképzési rendszer kidolgozása (tematika, óraterv, tudásfelmérés, segédanyagok, minőségbiztosítás, lebonyolítási terv, diploma stb.).
9. A munkahelyi kockázatelemzés módszertanának megalapozása, az egységes szemlélet és gyakorlat megvalósítása érdekében tanulmány készítése, amely magában
foglalja a kockázatelemzés folyamatát, kitér a kockázatértékelés egyes lépéseinek
tartalmára, jelentőségére, az ezekhez kapcsolódó alapfogalmak európai értelmezésére, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi területeken alkalmazandó „elfogadható” és „el nem fogadható” kockázat definíciójára, és amely javaslatot tesz a
kockázatelemzés módszertanának kidolgozásával kapcsolatban támasztandó tartalmi követelményekre.
10. A munkahelyi megelőzés hatékonyságának javítása érdekében a munkavégzéssel
járó fizikai megterhelés és a munkakörnyezet klímaparaméterei vizsgálata nemzetközi gyakorlatának összehasonlító elemzéssel történő bemutatása, a hazai gyakorlatban is alkalmazható korszerű vizsgálati módszerre vonatkozó javaslat kidolgozása az előnyök és hátrányok bemutatásával, valamint a javasolt módszer hazai bevezetéséhez szükséges megengedhető értékre vonatkozó ajánlás megfogalmazása.
11. A munkahelyi megelőzés hatékonyságának javítása érdekében az irodai, klimatizált
munkahelyek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos kialakításának tervezési követelményeire, az ilyen munkahelyeken végzett tevékenység egészségkárosító
kockázatainak megelőzésével kapcsolatos korszerű feltételekre kiterjedő tagállami
gyakorlatok bemutatása, illetve a hazai körülményekkel történő összevetés alapján
a helyes gyakorlatra vonatkozó ajánlás kidolgozása a munkáltatók részére.
12. A helyes, megelőző gyakorlat támogatása érdekében, a foglalkozási betegségek
bejelentésével kapcsolatos hazai gyakorlat fejlesztése keretében az aluljelentettség
okainak komplex elemzése, a feltárt közreható tényezők figyelembevételével a kialakult csökkenő bejelentési trend felszámolására irányuló operatív megoldásokat
tartalmazó ajánlás kidolgozása.
3. A pályázat tartalmi követelményei
· A pályázatokat a felhívásban megadott határidőig a Melléklet szerinti kitöltött Adatlappal együtt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az európai uniós előírások változása miatt a közúti
szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások is részesülhetnek támogatásban,
ezért az Adatlap 5. pontja szerinti – ezzel összefüggésben benyújtandó – nyilatkozatban a pályázónak csak arról kell nyilatkoznia, hogy a kapott támogatást nem fordítja
közvetlenül exporthoz kapcsolódó tevékenységre.
A pályázathoz mellékelni kell

a)

a pályázónak a cégnyilvántartásba vételt igazoló okiratát, továbbá az esetleges
hatósági engedélyek három hónapnál nem régebbi, hiteles másolatát;
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

a pályázónak és vezetőinek, tulajdonosainak, tulajdonosi szerkezetének rövid
bemutatását, főbb gazdálkodási adatait;
fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázónak tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti tervét;
a pályázat tárgyát képező, támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, tételes költségvetését, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét, amennyiben a
pályázati cél szakanyag elkészítése, kiadása (pl. tájékoztató füzet, videó film, CD)
akkor a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kiadványhoz való hozzáférés és a
terjesztés módját;
a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt;
költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát;
a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges
egyéb adatot vagy dokumentumot (rajzot, fényképet stb.).

4. Bírálat
A bírálók szakmailag megalapozott, újszerű, valamint a megelőzést szolgáló megoldást
tartalmazó pályázatok között a bírálat során az alábbi szempontokat veszik figyelembe,
illetve előnyben részesítik:
· A pályázati feltételrendszernek megfelelően elkészített pályázatot
· A megelőzést elősegítő, ingyenes ismeretterjesztésre szánt anyagoknál az egységnyi
kiadványra jutó kedvező költséget
· Tájékoztató előadás, konferencia rendezéséhez a rendezvény hatókörének nagyságát
· A munkavédelem országos ismertségét javító programhoz magas minőségi színvonalú, igényes kivitelezésű marketing eszköz megvalósítását
· A költségvetés kidolgozásának részletességét, költséghatékony megvalósítás tervezését.
A szerződés teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az OMMF
jogszabály alapján közvetlenül, vagy pályázatkezelő bevonásával ellenőrzi, az ellenőrzési
jogosultság nem érint az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
jogszabályban foglalt ellenőrzési jogosítványait.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető az OMMF Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály telefonszámán (346-9549, 346-9573 és 346-9481).
Melléklet: 1 db adatlap

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
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Melléklet
ADATLAP
a munkavédelmi jellegű bírság felhasználására benyújtott pályázathoz az
5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alkalmazásában
1.

A pályázó
megnevezése:
..............................................................................................................…………….....
címe, székhelye:
...............................................................................................................……………....
cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó regisztrációs száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma:
..........................................................................................................………..............
statisztikai számjele:
________ ____ ___ __
bankszámlájának száma:
...................................................................................…........
Felelős ügyintézőjének neve:
.................................................................……………........
telefon- és faxszáma; e-mailje:
.................………..................................……...................

2.

A pályázati program címe, a pályázati cél megnevezése: .................................……........
..........................................................................................................................….....
.........................................................................................................................…......

3.

A támogatás finanszírozása
A pályázati ajánlat teljes költsége:
Saját forrás:
Egyéb forrás:
Igényelt támogatás:
Ebből:
kamatmentesen visszatérítendő
Vissza nem térítendő

........................... E
........................... E
........................... E
........................... E

Ft
Ft
Ft
Ft

........................... E Ft
........................... E Ft

4.

Az igényelt támogatás formája, az igénybevétel ütemezése, visszatérítendő támogatás
esetén a visszafizetés ütemezése és garanciái:
......................................................…...…………………………………………………………………..
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….

5.*

A pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetése, tulajdonosi, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének rövid összefoglalása, valamint nyilatkozata az
alábbiakról:
- felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt nem áll és nincs köztartozása;
- a megjelölt pályázati célra mikor és hol nyújtott be eredményesen pályázatot;
- a pályázati cél keretein belül visszaigényelhető általános forgalmi adó összege, amivel a
támogatást csökkentett összegben veszi igénybe;

*

Az 5. pont tekintetében a pályázó külön íven csatolja az adatlaphoz kért tájékoztatást, nyilatkozatot
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- annak tudomásulvétele, hogy a támogatásról szerződésben kell megállapodni (9. §), a
támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya és a támogatás öszszege nyilvánosságra hozható;
- nyilatkozat arról, hogy szállítási ágazatban tevékenységet nem folytat és a támogatást
nem fordítja exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységre;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó az elmúlt három pénzügyi év során csekély összegű
támogatásban részesült-e, és amennyiben igen, mikor, milyen összegű támogatást ítéltek
meg a részére.
6.

Nyilatkozat a kizáró körülményekről [5. § (1) bekezdés]:**
a)
Rendelkezik-e hatósági engedéllyel azon tevékenység megkezdéséhez
vagy végzéséhez, amelyre a pályázatát benyújtotta?
b)

Áll-e felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt?

c)

Megállapította-e a támogatást nyújtó szerv Önnel szemben, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt naptári éven belül költségvetésből juttatott bármely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette?
Fennáll-e lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy
jogerős bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett)?
Kötelezték-e a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül
jogerősen legalább 300 000 Ft összegű munkavédelmi bírság megfizetésére?
Az elbírálást megelőző 5 éven belül volt-e olyan pályázat útján elnyert
támogatása, amelyet szerződésszegés miatt (11. §) visszavontak?

d)

e)
f)

7.

A pályázatban ajánlott program lebonyolítása:
- a program kezdési időpontja:
- a befejezés időpontja:

□
□

□
□

□
□

.....................………………………......
....................……………………….......

..........................., .......... év .......... hónap .......... nap

P. H.
..........................................
cégszerű aláírás

**

„igen” válasznál a □-be írjon 1-est,
„nem” válasznál a □-be írjon 2-est

