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Tisztelt Képviselő Úr !

Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 .
§ (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő, „Mikor születnek meg а
döntések а szociális gazdaság pályázat ügyében?” című , K/13844. és K/13873. számú
kérdéseire az alábbi egységes választ adom .

А TАМОР-2.4 .3 .D „Szociális gazdaság fejlesztése” című konstrukció alapvető szakma-
és fejlesztéspolitikai célokra reagál . А Kormány által jóváhagyott Magyar Munka
Terv három pilléren biztosítja а foglalkoztatás növeléséhez szükséges támogatásokat .
Az egyik ilyen pillér а szociális gazdaság támogatása, amely а közfoglalkoztatásból
kikerülők számára а nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés előtti átmeneti, а
másodlagos munkaer ő-piacon történő elhelyezkedés egyik legfontosabb terepe . Ezért
а szociális gazdaság, azon belül а szociális szövetkezet, így а jelenlegi szövetkezete k
megerősítése és újak alapítása támogatandó, amelyhez ezért а kormányzat uniós
források bevonását is lehetővé tette . А szociális gazdaság elsődlegesen а
munkanélküliség felszámolására, foglalkoztatásra irányuló intézményes - szervezeti -
hálózati - keretek között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltat ó
tevékenység, közösségi vállalkozás .
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А kérdéses pályázati konstrukció az alábbi táblázatban részletezett komponensekr e
bontva jelent meg.

komponens kód/ütem
keret-
összeg

Mrd Ft

eljárás-
rend

beér-
kezett

(db)

beérkezett
igényel t

támogatás (Ft)

beadás

határideje

TÁMOP-2.4 .3.D-1-13/1 1,862
könnyi-

tett
138 2 023 388 763

2013 .09 .30 .

(felfüg-

gesztve

2013 .07.11 . )

ТÁМОР-2 .4 .3.D-1-13/2 0,133
könnyi-

tett
13 189 464 631

2013 .09.30 .

(felfüg-
gesztve

2013 .07.11 . )

ТÁМОР-2 .4 .3.D-2-13/ 1

I . ütem
5,476

standard

pá1yáza-

tos

255 10 783 947 892 2013.06.06.

ТÁМОР-2 .4 .3 .D-2-13/ 1
II . ütem

2
standard
pá1yáza-

tos

546 23 149 258 599 2013.10.01 .

ТÁМ0Р-2 .4 .3 .D-2-13/2 0,534
standard
pá1yáza-

tos

23 945 149 143 2013.06.06 .

ТÁМОР-2.4 .3 .D-3-13/1 4,995

standard

pá1yáza-

tos

1 4 995 000 000 2013 .07.30 .

Összesen 15 976 42 086 209 028

А beérkezett rendkívül nagyszámú pályázat feldolgozása és а döntés-előkészítés
hosszú folyamatot vett igénybe, mivel а működtetés és а fejlesztés egyértelmű
lehatárolásához egyes esetekben helyszíni ellenőrzés vagy többlet dokumentum
bekérése is szükséges volt. Mindezekkel együtt а mai napiga szövetkezeteket érintő
hat pályázati felhívásból háromban teljes, а fennmaradó háromból egyben pedig
részleges eredményhirdetés született : 2013 októberben döntés születe tt а 4,995 Mrd
Ft-os keretösszegű ТÁМОР-2.4 .3 .0-3 komponensre benyújtott pályázat
támogatásáról, 2013 . decemberében pedig а könnyíte tt felhívások döntése is
megtörtént, а támogatói okiratok kiküldése folyamatos . А ТÁМОР-2.4.3 .D-2
komponensekre beérkezett több mint 900 pályázat értékelései is elkészültek, 2 Mr d
Ft-róla támogatói döntés 2013 . decemberében megszületett, а teljes eredmény és а
támogatottak értesítése 2014. márciusában megtörténik. А ТÁМОР-2.4 .3 .0
konstrukcióra rendelkezésre álló 15 Mrd Ft-ból 8,9 Mrd Ft felhasználása így má r
folyamatban van.
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А fenti számokból is láthatja а Képviselő úr, hogy а meghirdete tt támogatás
rendkívül népszerű, bár már most is négyszer nagyobb keret, mint ami korábban, а
ТАМОР keretében 2010-ben а szociális szövetkezetek fejlesztésére rendelkezésre állt .
Ezért megerősíthetem, mi is tisztában vagyunk а szociális szövetkezetek
fejlesztésének fontosságával, igyekszünk а támogatási igények mielőbbi és minél
teljesebb körű kielégítése érdekében mindent megtenni .

А petícióra vonatkozó megjegyzése kapcsán pedig engedje meg, felhívjam figyelmét ,
hogy sem а támogatói döntések tartalmát, sem azok idejét soha nem befolyásolhatjá k
politikai vagy közéleti nyilatkozatok, azt kizárólag eljárásrendi szabályok fogjá k
keretek közé.
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