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Kedves SzOSzöv tagszervezetek képviselői! 

 

tárgy: Indító levél a TÁMOP 2.5.3. pályázathoz 

 

 

Kiírásra került a TÁMOP 2.5.3. pályázat, amely lehetőséget ad arra, hogy a SzOSzöv 

pályázatot adjon be a tevékenységének, szolgáltatásainak fejlesztésére, finanszírozására úgy, 

hogy tulajdonképpen 1,5 évig 5-6 embernek munkát/megélhetést adjon és ezalatt az idő alatt a 

SzOSzöv felfejleszthető legyen egy professzionális érdekképviseleti szervezetté, illetve idő és 

energia legyen a szociális szövetkezetek hálózatba szervezésére.  

A pályázat részletes anyagát megtaláljátok itt: http://www.nfu.hu/doc/3970  

 
A pályázat célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése 

és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a 
munkavállalók és munkáltatók érdekeit és legyenek képesek eredményesen becsatornázni véleményüket, 
javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba. 
A pályázatok további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az 
új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész 
vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül. 

 

Amint látjátok ez a pályázat a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek 

kapacitásfejlesztésére szolgál. Ennek megfeleltethető a SzOSzöv is.  

 
Pályázók köre. Az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel 
rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és 
munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), valamint ezek szövetségei. 
 

A SzOSzöv – a szociális szövetkezetek szerepéből adódóan - munkavállalói és munkáltatói 

érdekképviseleti szervezet.  

 

A pályázatnak két komponense van – a SzOSzövre az „A” komponens vonatkozik. Így a 

pályázható tevékenységek a következők (ezt már leválogattam a SzOSzöv szempontjából): 
1.1. előkészítő tanulmány; 
2.2.kompetenciafejlesztő képzés. 
4.1.a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés(adatfelvétel) 
és feldolgozások, fordítások elkészítése és frissítése, elemzések és felmérések készítése; statisztikai 
adatok vásárlása; nyilvánosságra hozatala; 
4.3.eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés (érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos 
szeminárium, konferencia, melynek tematikáját a pályázó alakítja ki); 
5.1.szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása; 
5.2.hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása 
és működtetése; 
5.3.közös szakértői és infrastrukturális bázis kialakítása, fejlesztése; 
6.1.tagszervezés, toborzás, információs kampányok, kiadványok, rendezvények. 
7.1.nyomtatott tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 
7.2.projekt menedzsment (projektmenedzser, - szakmai vezető, pénzügyi vezető) 
7.4.Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. 
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 
 

A pályázat időtartama minimum 12 hónap, maximum 18 hónap, de legkésőbb 2015.06.30-ig 

tarthat. 
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Támogatás összege az „A” komponens esetében minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  
A pályázatok benyújtása az „A” komponensek esetében 2013. január 14-től 2013. február 28-ig 
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. 

 A pályázat benyújtásának a feltétele, hogy elkészítsük az előkészítő tanulmányt, amiben 

minden tevékenységről a következő leírásnak kell szerepelnie: Az egyes tervezett 

tevékenységek részletes bemutatása. Minden tervezett tevékenységnél be kell mutatni, 

hogy mi indokolja tevékenység szükségességét, milyen módszerekkel kívánja 

megvalósítani, milyen hatást, célt kíván elérni az adott tevékenységgel. Képzéseknél 

indokolni szükséges a különböző képzéstípusok közötti arányt. 

 

Ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni összeállítottam egy idői ütemezést. 

 

feladat felelős határidő megjegyzés 

Pályázat meghirdetése a SzOSZöv tagság 

számára 

NL jan.27. indító levél e-mail 

kiküldése 

SzOSzöv tagság ötletei a pályázathoz tagszerve-

zetek 

jan.30. mindenki küldje 

meg NL-nek 

Pályázatíró team (PT) felállítása NL jan.30. NL; Markó Réka pü. 

+ jelentkezők  

SzOSzöv elnökség dönt a beérkezett ötletek 

prioritási sorrendjéről, a pályázatban 

szereplő tevékenységekről 

elnökség febr. 1. e-mail vagy 

személyes 

egyeztetés 

SzOSzöv elnökség dönt a beérkezett 

javaslatokról a pályázatban szereplő 

személyekről és funkciókról 

elnökség febr.1. e-mail vagy 

személyes 

egyeztetés 

Az elfogadott ötletek részletes szakmai és 

pénzügyi kidolgozása, megküldése a PT-nek  

ötletgazda 

témafelelős 

febr. 10. e-mail  

Az elfogadott ötletek részletes szakmai és 

pénzügyi terveiről döntés, hogy mi, milyen 

súllyal kerül a pályázatba 

elnökség febr.11. e-mail vagy személyes 

egyeztetés 

Az előkészítő tanulmány elkészítése, 

összeállítása 

NL + PT febr. 13.  

Pályázat összeállítása NL+MR 

+PT 

febr.20. NFÜ kitöltő 

programban 

Pályázati beadáshoz szükséges iratok, 

aláírások beszerzése 

NL febr. 22.  

Pályázat elfogadása elnökség febr.25. e-mail vagy személyes 

egyeztetés 

Pályázat beadása NL febr.26.  

 

A pályázat összefogását, a projektmenedzseri feladatok ellátását vállalom akkor, ha erre 

megbízást kapok az elnökségtől és azzal a feltétellel, hogy a pénzügyi vezető Markó Réka 

lesz és a szakmai vezetőt én választhatom ki (a javasolt és jelentkező személyek közül).  
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Várom a javaslatokat a következő témákban: 

 

A pályázható tevékenységekhez (piros 2.2.-től 7.1. pontig) kapcsolódóan, ki mit tartana 

fontosnak, hogy a SzOSzöv stratégiájához illeszkedően bekerüljön tevékenységként a 

pályázatba. Azt is írja meg mindenki, hogy vállalja-e a téma gondozását a pályázaton belül 

vagy csak az ötletet adja és keressünk más személyt, aki megvalósítja. Kérem az ötleteket 

január 30-ig. 

 

Kérdezem, hogy ki venne részt a pályázatíró team munkájában vagy kit javasoltok, hogy 

benne legyen. Operatív 3-5 ember kellene. Kérem az ötleteket január 30-ig. 

 

Javaslatokat várok szakmai vezető személyére. Heti 20 órás elfoglaltság. Önmagát és mást is 

ajánlhat mindenki. Kérem az ötleteket január 30-ig. 

 

2013. január 27. 

 

Üdvözlettel: 

                
                      Németh László 
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