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Hírlevelünket immáron hatodik alkalommal küldjük el Önnek
azzal a szándékkal, hogy a KMRMK által rendezett aktuális eseményekr l, az Ön tevékenységét érint jogszabály-változásokról, pályázati
lehet ségekr l, s egyéb közérdekl désre számot tartó információról a
lehet leggyorsabban tájékoztassuk.
A 2010. január 1-jét l életbe lép jogszabályváltozás következtében a rehabilitációs hozzájárulás fix összege 964.500 Ft/f /év. Ez
jelent s változás az eddigiekhez képest, azonban a jogszabály lehet séget ad arra, hogy a munkáltató e kötelezettségét álláskeres , inaktív
megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatásával teljesítse,
és ezen munkavállalók után támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön.
A TÁMOP 1.1.1 projekt keretében a munkáltató számos támogatáshoz juthat, melyekr l Hírlevelünkben részletesebben is olvashat.
Az NFÜ aktuális pályázatai közül kiemelked „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” cím . Több részcélja – s
ennek megfelel en – több alrésze van e pályázati konstrukciónak. A
vezérl elv az, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a Közép-Magyarországi régió versenyképességének meg rzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró, vonzó befektetési környezet kialakítását segítse el , melynek fontos elemei a
befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott érték gazdasági tevékenységet el segít
szolgáltatások elindítása.
Nagy megtiszteltetés volt, s az egész régióban végzett munkánk
elismerése, hogy az új épületbe költözött Ráckevei Kirendeltséget dr.
Herczog László Miniszter úr adta át ünnepélyes keretek között ügyfeleinknek.
2009. december 8.-án Gödöll n a térség munkáltatóit szeretettel várjuk egy munkaebéddel egybekötött tanácskozásra. A program
témája a térségben kialakításra kerül helyi munkaer -piaci összefogás, valamint a munkaügyi központ (KMRMK) cégek számára biztosított támogatási rendszere lesz.
Szerkeszt bizottságunk tagjai köszönik az eddigi észrevételeiket, javaslataikat és a továbbiakban is várjuk segít hozzászólásaikat.
Vass István
igazgató

Kirendeltségeink elérhet sége:
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_elerhetosegek
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Kinek kell fizetnie?
A foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt) 41/A §-a alapján a munkaadó a nemzetgazdaság valamennyi szektorában a megváltozott munkaképesség személyek foglalkozási rehabilitációjának el segítése érdekében
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 f t meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképesség személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 %-át
(kötelez foglalkoztatási szint).
A rehabilitációs hozzájárulás mértéke:
A rehabilitációs hozzájárulás összege 2009 december 31-ig megegyezik a tárgyévet
megel
második év nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 8 %-ának (A 2009. évben
177.600 Ft/f /év), valamint a kötelez foglalkoztatási szintb l hiányzó létszámnak a szorzatával.A 2010. január 1-jét l életbe lép jogszabályváltozás következtében a rehabilitációs
hozzájárulás fix összege 964.500 Ft/f /év.
Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával teljesíteni?
Nincs akadálya annak, hogy a munkáltató az el ekben meghatározott foglalkoztatási
kötelezettségét álláskeres , inaktív megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatásával teljesítse, és ezen munkavállalók után támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön (ld. Flt., 2004. évi CXXIII. Törvény, 2005. évi CLXXX. Törvény).
A TÁMOP 1.1.1 Projekt keretén belül munkáltatóknak nyújtható támogatások
Rehabilitációs foglalkoztatást el segít bértámogatás
Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség
támogatás
Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazási költségeinek megtérítése
Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése
Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése esetén
Részletes tájékoztató füzet található a www.afsz.hu portálon a Regionális munkaügyi központok/Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ/TÁMOP/TÁMOP 1.1.1 menüpont alatt
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KMOP- 2009 – 1.5.3/D és A, Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet
fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

A konstrukció célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével
a Közép-Magyarországi régió versenyképességének meg rzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse el , melynek fontos elemei a befektetési
környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott érték gazdasági tevékenységet el segít szolgáltatások elindítása.
Részcélok
”Ipari park” címmel rendelkez területek infrastrukturális fejlesztése részcél,
Ipari területek fejlesztése részcél,
Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése részcél
Ipari park fejlesztésére irányuló pályázat: csak az „Ipari Park” cím birtokosa vagy m ködtet je
nyújthat be pályázatot.
Kedvezményezettek:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott
társulások (KSH 321, 322, 362, 364, 366),
gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226),
gazdaság- és vállalkozásfejleszt non-profit szervezetek (KSH 529, 541, 549, 561,562, 569)
Támogatási összeg: 50 000 000 - 500 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. február 28.
Ipari területek fejlesztésére irányuló pályázat: konzorciális együttm ködésben beadott pályázat
nem támogatható.
Kedvezményezettek:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei valamint
el bbiek által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364),
gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226),
egyesületek, köztestületek (KSH 529, 541, 549),
alapítványok, közalapítványok (KSH 561, 562, 569)
Támogatási összeg: 50 000 000 - 200 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. február 28.
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Vállalkozó inkubátorházak fejlesztésére irányuló pályázat: meglev vagy a fejlesztés által
létrehozott inkubátorház tulajdonosa, vagy üzemeltet je nyújthat be pályázatot, konzorciális
együttm ködésben beadott pályázat nem támogatható.
Kedvezményezettek:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei valamint
el bbiek által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364),
gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226),
egyesületek, köztestületek (KSH 529, 541, 549),
alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562, 569)
fels oktatási intézmények (KSH 312)
Támogatási összeg: 50 000 000 - 200 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. február 28.
További információk a pályázattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a
http://www.nfu.hu oldalon érhet k el.

KMOP-2009-1.5.3./B Ipartelepítés

A pályázat célja a gazdasági társaságok m ködési helyszínéül szolgáló infrastruktúrafejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének
a javítása.
Kedvezményezettek:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint
el bbiek által létrehozott társulások
Gazdasági társaságok
Szövetkezetek
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:
1. A termel és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termel és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglév , jelenleg használaton kívüli
épületek átalakítása, b vítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszer sítése, b vítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében
álló területen.
Támogatási összeg: 100 000 000 – 1 000 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2009. december 31.
További információk a pályázattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a
http://www.nfu.hu oldalon érhet k el.
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GOP-2009-2.1.3 Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása

A kiírás célja, olyan, legalább 1,5 milliárd Ft elszámolható összköltség beruházások komplex
támogatása, amelyek megvalósítása jelent s számú új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi.
Kedvezményezettek:
Azon Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkez kett s könyvvitelt vezet gazdasági társaságok fióktelepei pályázhatnak, amelyek nem tartoznak az egyszer sített vállalkozói adó (EVA) hatálya alá.
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:
1. A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása,
2. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel a pályázati felhívásban meghatározott induló beruházás fogalmának,
3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel a pályázati felhívásban meghatározott induló beruházás fogalmának,
4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás id szakában, a pályázat
benyújtását követ en maximum 12 hónapra,
5. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
6. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb
e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó
komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is,
7. Piacra jutás támogatása,
8. Vállalati HR fejlesztés,
9. Tanácsadás igénybevétele a felhívásban részletezett tanácsadási területeken,
Min ség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek.
A 3.- 5., és a 7.-9. pontokban szerepl tevékenységek csak az 1., a 2. vagy a 6. pontokban foglaltakkal együtt támogathatóak. Azonban az 1., a 2. és a 6. pontban felsorolt tevékenységek
önállóan is támogathatóak.
Támogatási összeg: 200 000 000 – 1 500 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2009. december 31.
További információk a pályázattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a
http://www.nfu.hu oldalon érhet k el.
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a KMRMK Ráckevei kirendeltségér l

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációs programjának keretében új épületbe költözött a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltsége, amely húsz település lakosait, munkáltatóit látja el. A kirendeltség kiemelt feladata,
hogy szolgáltatások, képzések, foglalkoztatási támogatások segítségével el mozdítsa az álláskeres k foglalkoztathatóságát, végs célként munkába helyezését. A modern, európai színvonalú új kirendeltségre nagy szükség volt, hiszen bár az évek során folyamatosan b vült a munkaügyi szervezet feladatköre, az ügyintézés legfontosabb
eleme az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása, segítése maradt.
Ezért is volt indokolt, hogy egy tágasabb, a mozgássérültek számára
is megközelíthet épületbe költözhessen a kirendeltség. Az öninformációs térben már modern ügyfélhívó rendszer m ködik, így az ügyfelek sorbaállása jelent s mértékben csökkenthet . Ugyanitt található
három „M-pont” is, amelyek segítségével az ÁFSZ, illetve a
KMRMK internetes honlapján böngészhetnek az ügyfelek, de tájékozódhatnak a kifüggesztett hirdetményeken, prospektusokon és egyéb
kiadványokon keresztül is. Megismerhetik a képzési ajánlatokat, valamint a munkaügyi szervezet szolgáltatásainak sokszín palettáját
is.

A kirendeltség új címe: 2300 Ráckeve, Lacházi út 34.
Telefon: 06-24-518-640
Fax: 06-24-518-641
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