Támop 2.4.3. képzések pályázati kritériumok
a szövetkezet tagjai és munkavállalói
részére közösségfejlesztő tevékenység
(csapatépítés)

Nem állami támogatás

"szövetkezetek közösségépítése" című képzést, ami kimondottan a szövetkezetek
belső közösségépítését célozná
tevékenység/szolgáltatás bővítéssel,
fejlesztéssel összefüggő képzések,
továbbképzések

A támogatás csekély összegű (de minimis)
támogatásként, vagy a 800/2008/EK rendelet
alapján képzési támogatásként az Útmutató D.
fejezetében meghatározott módon vehető
igénybe.

meglévő akkrediált "közösségi vállalkozás" című képzést, ami a fenntartható munkaalapú
szövetkezeti működésre adna képzést, felkészítést
hátrányos helyzetű szociális
szövetkezeti tagok/munkavállalók
munkába állásával összefüggő
kompetencia felmérés és
pszichoszociális fejlesztéséhez
kapcsolódó tevékenységek

Nem állami támogatás

"Szövetkezeti tagok és munkavállalok pszichoszociális képzése" önismeret, személyes készségek, képességek,
értékszemlélet megismerése, empowerment - képessé tétel, cselekvő, alakító
társadalmi részvétel, asszertivitás, szövetkezeten belüli munka és munkavállalás
jellemzői, szövetkezeti értékek, a munkaerőpiac jellemzői, azon belül a szociális
gazdaság szerepe és funkciója. A munkaszerződések tartalma, formái,
szerződéskötés szempontjai, saját érdekképviselet, munkaerőpiac jogi garanciái.
Konfliktuskezelés eljárásai, ismeretei.
C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb.
2, Projektidőszakban foglalkoztatott minden hátrányos helyzetű személy képzése és/vagy
kompetencia fejlesztése és/vagy pszichoszociális fejlesztése.
C 1.3 3.

Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban

4.) A képzést kizárólag olyan képző intézmény végezheti, amely rendelkezik a támogatás
teljes időtartamára érvényes, Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT)
által kiállított intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI.
Törvény 12. § és 21. § (3) bekezdése szerint.
A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen
tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon,
vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett
ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag
és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
b) jelen útmutatóban
foglaltakkal összhangban
annak ismertetését, hogy
mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés
teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon
követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT
által igazolt intézmény-akkreditációval kell rendelkeznie valamint a Munkaügyi Központ
által kiadott regisztrációval;
c) ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere.
A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói
piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru)
arányt ajánlja - kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a
potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban.
A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak
kell lennie, a dokumentációnak
tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket,
valamint
azok kiértékelését.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott
eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának
bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek
esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben
támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

Ajánlattevő:
Civil Kollégium Alapítvány és a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége együttesen
Képzési ajánlat:
Közösségfejlesztő (csapatépítő) képzés (max. 15 fő) 24 óra (8x3 óra) kétszer - összesen 48 óra
Tevékenység/szolgáltatás bővítéssel, fejlesztéssel összefüggő közösségi vállalkozás képzés
(max. 20 fő), 24 óra (8x3 óra) kétszer - összesen 48 óra
Hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti tagok/munkavállalók munkába állásával összefüggő
kompetencia felmérés és pszichoszociális fejlesztéséhez kapcsolódó képzések (max. 15 fő) 24
óra (8x3 óra) kétszer - összesen 48 óra
Óradíj: 8.000 Ft/óra
Képzés adminisztráció: 3x200.000 Ft.- = 600.000 Ft.Képzéshez szállás, ellátás biztosítása 1 fő számára

Étkezés a helyszínen: reggeli: 350 Ft/adag (hideg); ebéd (meleg): 1500 Ft/menü; vacsora
(egytál meleg étel): 900 Ft/adag.
Szállás 3300 Ft/fő/éjszaka
3 napos képzés ellátási költsége egy főre (két reggeli, három ebéd, két vacsora, két éjszaka
szállás): 11.000 Ft/fő

képzés
Közösségfejlesztő
(csapatépítő) képzés
(max. 15 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
közösségi vállalkozás
képzés (max. 20 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
pszichoszociális
fejlesztéshez
kapcsolódó képzések
(max. 15 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
összesen

Képzés költsége ellátás
584.000 Ft.7.000 Ft/fő
210.000 Ft.-

szállás
2.000 Ft/fő/éj
120.000 Ft.-

összesen
914.000 Ft.-

584.000 Ft.-

7.000 Ft/fő
280.000 Ft.-

2.000 Ft/fő/éj
160.000 Ft.-

1.024.000 Ft.-

584.000 Ft.-

7.000 Ft/fő
210.000 Ft.-

2.000 Ft/fő/éj
120.000 Ft.-

914.000 Ft.-

1.752.000 Ft.-

700.000 Ft.-

400.000 Ft.-

2.852.000 Ft.-

Képzés költsége ellátás
776.000 Ft.7.000 Ft/fő
210.000 Ft.-

szállás
2.000 Ft/fő/éj
120.000 Ft.-

összesen
1.106.000 Ft.-

776.000 Ft.-

7.000 Ft/fő
280.000 Ft.-

2.000 Ft/fő/éj
160.000 Ft.-

1.216.000 Ft.-

776.000 Ft.-

7.000 Ft/fő
210.000 Ft.-

2.000 Ft/fő/éj
120.000 Ft.-

1.106.000 Ft.-

2.328.000 Ft.-

700.000 Ft.-

400.000 Ft.-

3.428.000 Ft.-

Két trénerre számolva
képzés
Közösségfejlesztő
(csapatépítő) képzés
(max. 15 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
közösségi vállalkozás
képzés (max. 20 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
pszichoszociális
fejlesztéshez
kapcsolódó képzések
(max. 15 fő)
(8x3 óra) kétszer összesen 48 óra
összesen

