PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására
(A pályázat kódja: OMMF-2011)
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (a továbbiakban:OMMF) nyílt pályázatot
hirdet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi
jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben foglaltak alapján az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.
1. A pályázat célja
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatása.
A támogatás felhasználható különösen:
a munkaeszközök és egyéni védőeszközök, a technológiák, a technológiában felhasznált
és keletkezett anyagok, a munka világában fellépő új kockázati tényezők kutatására,
megelőző vizsgálati módszerekkel történő értékelésére;
a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelőzését szolgáló tájékoztatásra, továbbá a
munkavédelmi célú ismeretterjesztésre, képzésre, továbbképzésre, kutatásra;
az Európai Közösség munkavédelmi előírásainak megfelelő, a megelőzésre irányuló
helyes gyakorlat átvételére, illetve a vállalkozások és a munkavédelemben érintett
társadalmi szervezetek támogatására ennek megvalósításában.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió
forint, amelyből kamatmentesen visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás adható.
3. A kiemelten támogatható szakmai célok
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség 2012-2013. évi akcióprogramjában foglaltaknak való
megfelelés elősegítése.
Munkavédelmi képviselők (bizottságok), munkavédelmi szakemberek gyakorlatorientált képzése,
felkészítése.
A munkavédelmi ismeretek közoktatásban való megjelenítésének elősegítése érdekében pedagógusok számára - a munkavédelem célját, tárgyát, jelentőségét, a megelőzés fontosságát
bemutató oktatási segédanyag készítése.
Tájékoztató anyag készítése az újonnan munkába állók és a közfoglalkoztatottak részére a
munkavédelemmel kapcsolatos jogaikról, különös tekintettel a munka világába történő
visszatérésükre.
A munkaeszközök és egyéni védőeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatása,
fejlesztése.
A foglalkozási betegségek, illetve a munkabalesetek bejelentésével kapcsolatos aluljelentettség
okainak (működési, szakmai, jogszabályi, finanszírozási környezetre is kiterjedő) feltárására,
elemzésére irányuló tanulmány elkészítése.
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A már jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldások, módszerek minél szélesebb körben való
terjesztése és tudatosítása.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek
megteremtése során leggyakrabban felmerülő hiányosságok, illetve a technológiai fejlődés,
valamint a tudományos kutatások eredményeképpen felmerülő új munkavédelmi problémák
feltárása, az adott szakterületen tevékenykedő vállalkozások között végzett felmérések, kutatások
segítségével.
A 21. század korszerű technológiájának kockázatai, biztonságra és egészségre gyakorolt hatásai,
a megelőzés lehetőségei, különös tekintettel az építőipari munkavédelemre és az összehangolási
tevékenységre.
Korszerű módszerek kidolgozása a fokozott expozíciós esetek felderítésére, újabb lehetőségek
feltárása.
Pszichoszociális kockázat a munkahelyen: a kockázatértékelés szempontjai, a kockázatkezelés
módszerei, a munkavédelmi teendők.
4. A támogatás mértéke
Az 1. pontban meghatározott célokra a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak legfeljebb 70%áig adható támogatás. Ez a korlátozás nem vonatkozik a nem üzletszerű hasznosításra irányuló
tevékenység körében megvalósított támogatási célokra, amelyek esetében a támogatás felső határa a
megvalósítás költségeinek és ráfordításainak 100%-a is lehet.
5. A támogatás folyósítása
A támogatás igénybevétele előfinanszírozás vagy utófinanszírozás formájában, a támogatás
folyósítása pedig egy összegben, vagy részletekben történhet, a támogatási szerződésben
meghatározott feltételekkel.
A támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően történhet,
az abban meghatározottak szerint.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó
gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási
időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelöltek alapján a támogatási szerződésben meghatározott, 2012.
február 15. és 2014. június 30. közé eső időszak.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy szervezet több pályázatot is benyújthat.
8. A pályázók köre
Támogatás a belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam területén székhellyel és Magyarország területén telephellyel, vagy fiókteleppel
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rendelkező, a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy naptári éve működő jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére
nyújtható.
9. Támogatható kiadások
A pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek
fedezetére.
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.
A támogatásból a pályázati munkának az OMMF honlapján történő közzététel technikai feltételeinek
megfelelő adathordozó, illetve erre történő másolásának költségei is támogathatók.
10. Általános támogatási feltételek
Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak gazdasági jellegű tevékenységekhez
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 (HL L 379.,2006.12. 28., 5-10.o.) 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. Minden egyes új csekély összegű (de
minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A több részletben
fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését
megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot
köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi
évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis)
támogatásról.
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban
(a)

a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások;

(b)
a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozások;
(c)
valamint
ezen
termékek
tevékenykedő vállalkozások, amennyiben

feldolgozásában

vagy

forgalmazásában

(i)

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,

(ii)

vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbítástól függ;

(d)

a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások;

(e)

az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek;

(f)

az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében,
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(g)
a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító
járművek megvásárlására, valamint
(h)
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nehéz helyzetben lévő vállalkozások megsegítésére .

A támogatottnak a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
megkötését megelőző három pénzügyi évben milyen összegű „de minimis” támogatásban
részesült.
A támogatottnak a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú
felhívása esetén azokat köteles benyújtani.
A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó
alapvető gazdasági működésének fenntartását.
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, szerződésben meghatározott
ütemezésben használható fel, átütemezésére csak rendkívül indokolt ok alapján kerülhet sor.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezettel a támogatás összegéről,
felhasználásának feltételeiről, pénzügyi teljesítéséről, ütemezéséről az OMMF támogatási
szerződést kössön.
Általános, széleskörű, aktualitását megőrző munkavédelmi ismeretek bemutatásáról szóló,
teljes egészében vissza nem térítendő támogatásra pályázó, ingyenes terjesztésre szánt
pályázati munkák (műfaji megkötés nélkül: pl. szakirodalmi, tudományos mű, filmalkotás és
más audiovizuális mű, fotóművészeti alkotás stb.) esetében támogatás akkor nyújtható, ha a
pályázó vállalja, hogy az ezen feltételeknek megfelelő, elkészült pályázati munkát a
támogatási szerződésben foglaltak szerint az OMMF rendelkezésére bocsátja abból a célból,
hogy azt az OMMF a honlapján, a minél szélesebb körű megismerés lehetőségének
biztosítása céljából – megtekintésre – közzétegye.
11. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó
a) amely pályázatában olyan munkavédelmi követelmények megvalósításának támogatását igényli,
amelyek teljesítésére a pályázó a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak
alapján egyébként is köteles,
b) amely a tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel nem
rendelkezik,
c) amelynek szakmai tevékenysége nem terjed ki a pályázott tevékenységre,
d) amely végelszámolás, csődeljárás - ideértve az adósságrendezési eljárást is - vagy felszámolási
eljárás alatt áll, illetve vele szemben végrehajtási eljárást indítottak,
e) amely a pályázat benyújtását megelőző öt naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből
juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét
önhibájából nem, vagy csak részben teljesítette,
f) amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül jogerősen
összesen legalább 500 000 Ft összegű munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek,
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Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.§
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g) amely a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési
kötelezettség elmulasztásával, illetve a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban a pályázat benyújtását megelőző három éven belül jogerőre emelkedett
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el,
h) amelytől a pályázat útján elnyert támogatást az elbírálást megelőző öt éven belül szerződésszegés
miatt visszavonták,
i) melyet a miniszter külön határozatával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
alapján kizárt a költségvetési támogatásokra való jogosultságból a kizárás időtartama alatt,
j) amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
k) amely a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
l) amely korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
m) amelynek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások
kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
n) amely nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
o) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint
a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt.
szerint határidőben nem kezdeményezi,
p) amely köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, és nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1)
bekezdésben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
q) amely a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
r) amely a támogatást a pályázat benyújtása előtt megkezdett fejlesztési célhoz vagy kutatáshoz
igényli.
12. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a)
b)
c)

bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek
méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

13. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton (e-pályázat), vagy papír alapon (papír alapú pályázat) lehet benyújtani.
E-pályázat esetén:
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a pályázat kezelője által működtetett EPER
szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és az útmutatóban
közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus
mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
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A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.wekerle.gov.hu honlapon
regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus
levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és az EPER használati díjjal kapcsolatos
információkat a pályázati útmutató 4.2. pontja tartalmazza.
Papír alapú pályázat esetén:
A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat),
illetve CD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron
benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és eredeti aláírással ellátott
pályázati adatlapot valamint a felsorolt kötelezően csatolandó mellékleteket. A pályázati díj
pályázatonként 3 000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet átutalással a pályázat benyújtása előtt
kell a pályázatkezelő 10032000-00285128-00000000 számlájára befizetni. Az átutalásnál a
megjegyzés rovatban szerepelnie kell a pályázat kódjának: OMMF-2011! Rózsaszín postai
csekken postacímre történő befizetés nem elfogadható.
A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest
Múzeum utca 17.
1088
14. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2012. február 15. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül:
a) az az e-pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került;
b) az a papíralapú pályázat, amely feladásra került a beadási határidő napjáig. Postai
feladásnál, a postai bélyegző dátuma a mérvadó.
15. A pályázat kezelője
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest
Múzeum utca 17.
1088
Telefon: (06-1) 301-3200
E-mail:info@wekerle.gov.hu
16. A pályázat érvényességének vizsgálata
Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és a pályázati adatlapban foglalt
feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, e-pályázat esetén elektronikus értesítésben, papír alapú
pályázat esetén ajánlott postai küldeményben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 15 munkanapos
hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
E-pályázat esetén:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot.
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetén;

6

Papír alapú pályázat esetén:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a megadott határidőn túl került benyújtásra a pályázat
c) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetén;
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási
felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a
hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét
és az érvénytelenség okának megjelölésével papír alapon benyújtott pályázat esetén postai úton,
az EPER-ben beadott pályázatok elektronikusan küld értesítést a pályázónak.
17. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság a pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott
szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb
támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
18. A pályázók döntést követő kiértesítése
A nemzetgazdasági miniszter döntését követően a pályázat kezelője 15 munkanapon belül az
eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás
indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.ommf.gov.hu és a www.wekerle.gov.hu
honlapokon továbbá a Hivatalos Értesítőben és a Nemzetgazdasági Közlönyben kerülnek
közzétételre,
19. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való
teljesülése esetén a támogatási szerződést az OMMF köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
20. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás
elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 11. pontja
tartalmazza.
A támogatói döntés ellen jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség.
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21. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a
folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
Az OMMF fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra
rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem
tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg
egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá a pályázati adatlap és a szerződés
megkötéseinek feltételeit tartalmazó ÁSZF együtt képezik a pályázati dokumentációt és
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás a pályázati útmutató letölthetők a www.wekerle.gov.hu, és www.ommf.gov.hu
honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.
E-mail: info@wekerle.gov.hu
Telefon: (1) 301 3200
Hétfő-Csütörtök: 8:00-16:30 Péntek: 8:00-14:00
Budapest, 2011. december
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