EFOP 1.1.1-15.
projekt
KÉSZÍTETTE: POPOVICS RÉKA
FŐIGAZGATÓ-HELYET TES NRSZH

TÁMOP 1.1.1-12/01 –
előzmény projekt
Hozzárendelt indikátorok
Részcélok (operatív célok),
melyekre az indikátor vonatkozik Indikátor megnevezése, típusa

Célérték

Célérték elérésének
időpontja

Értéke (fő)

Indikátor teljesülése

(2015.11.20)

%

A projekt célcsoportjába tartozó
ügyfelek feltárása, programba
vonása.

Programba bevont személyek
száma

12 400 fő

2015.06.30

12 465

100,52%

Az ügyfelekkel kialakított egyéni
fejlesztési terv megvalósítása.

Programot sikeresen befejezők
száma

legalább a programba bevont
személyek 60%-a:
7 479 fő

2015.11.30

12 465

166,60%

A projekt keretében támogatott
képzésüket sikeresen befejező
ügyfelek száma.

A támogatott képzéseket
sikeresen befejezettek száma

legalább a programba bevont
személyek 20%-a:
2 493 fő

2015.11.30

2 653

106,42%

A program keretében
foglalkoztatottá vált ügyfelek
közül három hónapnál
huzamosabb ideig
foglalkoztatásban lévő ügyfelek
száma.

A program megvalósítás
időszakában legalább 3
hónapig foglalkoztatott
ügyfelek száma

legalább a programba bevont
személyek 25%-a:
3 116 fő

2015.11.30

7 734

248,20%

Új alapok az EFOP 1.1.1-15.
projektben
1210/2015 (IV.10.) kormány határozat az
EFOP 2015. évi éves fejlesztési keretéről:
• Új projekt: EFOP-1.1.1/15 „Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása” kiemelt program
• Forrás: 8 Mrd Ft

• Felhívás megjelentetésének időpontja: 2015. 10. 08.
• Pályázati dokumentáció benyújtható: 2015.10.15 - 11.30.
• A pályázatot 2015.10.28-án az NRSZH benyújtotta
• Projekt időszak: max. 25 hónap
• Megvalósítás területe: konvergencia régiók

Szélesebb célcsoport, bővülő
támogatási formák
Megvalósító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Célcsoport:


B1; C1; B2; C2; D; E minősítési kategóriába sorolt ügyfelek

Eszközrendszer
1. Szolgáltatások
•

A projekt legfontosabb eszköze a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások alkalmazása lesz.

•

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításához bevonásra kerülnek a területen
már gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező szolgáltató szervezetek. A szervezeteknek
intézményi akkreditációval kell majd rendelkezniük.

2. Aktív eszközök:
•

Képzés támogatása (tanfolyami költség, utazási költség, szállás, étkezés és gyermekfelügyelet
költségeinek támogatása)

•

Bérköltség-támogatása + munkába járás költségeinek támogatása

•

Önfoglalkoztatóvá válás támogatása

•

Alkalmassági vizsgálatok költsége

•

Utazással kapcsolatos költségek támogatása

Problémák és megoldások

Köszönöm a figyelmet!
Popovics Réka
főigazgató-helyettes
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Tel.: 1/462-6410
Mobil: 20/292-4277
E-mail:
Web (fontos információk):

