TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program
az Európai Unió támogatásával megvalósuló,

TÁMOP 1. 1. 2.
„Hátrányos Helyzetű Álláskeresőket Támogató”
munkaerőpiaci programról
Ki vehet részt a programban?
• 2008. szeptember 1-je után állásukat vesztők
• 25 év alatti fiatal munkavállalók és pályakezdők
• hátrányos helyzetű vagy tartósan állást keresők
• a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők
• alacsony iskolai végzettségűek
• 50 évnél idősebbek
Nem lehet a program alanya:
• a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel • aki a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált, illetve képzési keretéből támogarendelkezik
tásban részesül
• oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat ta- • akivel szemben bármelyik munkaügyi központ kifizetett tánulmányokat
mogatásaival, illetve ellátásaival kapcsolatosan jogerős határozat alapján vissza-követelési eljárás van folyamatban
• öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitá• aki az adott regionális munkaügyi központ adott
ciós járadékban nem részesül
TÁMOP 11
. .2 bármely programszakaszában egyszer
• az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kimár részt vett, vagy más munkaügyi központ által bovételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső
nyolított programban jelenleg is részt vesz.
tevékenységet sem folytat
• Aki a munkaügyi központ által korábban indított bár• elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási
mely program, illetve programszakasz kapcsán még
szervvel együttműködik
nem zárult le a nyomon-követése
. program keretein belül támogatás• az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyil- • aki a HEFOP 11
ban részesült, és a támogatás befejeződését követővántartja
en két évnél kevesebb idő telt el
Adható támogatások köre:
Ön is a program alanya lehet, ha:

		

Képzések támogatása:
• a teljes képzési költség biztosítása,
• a képzéshez kapcsolódó utazási költség
• keresetpótló juttatás biztosítása a képzés ideje alatt

Elhelyezkedés támogatása:
• bérköltség támogatás
• vállalkozóvá válás támogatása
• a munkába járás költségeinek térítése

Szolgáltatások:
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők
számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozáson keresztül a munka-gyakorlatszerzést, a munkatapasztalat-szerzést, ill.
a munkakipróbálást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek
hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.
A programmal kapcsolatosan további információ kérhető a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségein,
valamint a www.nfu.hu weboldalon.
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
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