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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Nagy Ádám ügyvezető igazgató
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80.
Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 84.
Adószám: 23811038-2-41
Cégjegyzékszám:01-09-191989
a továbbiakban: Konzorciumvezető
másrészről a(z) …………………………………………………………………………..… (cégnév)
Képviseli:………………………………………………………………………………………………………………………..……
Székhely:……………………………………………………………………………………………..………………..……………
Levelezési cím:……………………………………………………………………………………..…………………………….
Adószám: ……………………………………………………………………………………………………..……..…………….
Cégjegyzékszám/azonosító szám: ………………………………………………………..……………………..……
a továbbiakban: Együttműködő, (együtt a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
PREAMBULUM
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 "PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi
vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság
érdekében” c. kiemelt projekt (a továbbiakban: PiacTárs kiemelt projekt) megvalósítója
az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság., mint
Konzorciumvezető, valamint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a
Nemzetgazdasági Minisztérium által alkotott konzorcium (továbbiakban: Konzorcium). Felek
rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás megkötésére a PiacTárs kiemelt projekt
keretében a GINOP-5.1.7-17 Felhívás 3.4.1.1 i) pontjával (Támogatást igénylővel szembeni
elvárások), valamint a GINOP-8.8.1-17 Termékleírás 2. pontjával (Társadalmi
vállalkozásokra vonatkozó további feltételek) összhangban kerül sor. A jelen
Együttműködési Megállapodás ennek megfelelően a GINOP-5.1.7-17 Felhívásra pályázat,
illetve a GINOP-8.8.1-17 Hitelprogramra kölcsönigény benyújtásának feltétele.
1. Az Együttműködési Megállapodás célja:
Az együttműködő társadalmi vállalkozás fenntartható piaci működésének erősítése a
PiacTárs kiemelt projektet megvalósító Konzorcium szolgáltatásain keresztül.
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2. A Konzorciumvezető vállalásai
A Konzorciumvezető a PiacTárs kiemelt projektet megvalósító Konzorcium konzorciumi
megállapodásban felhatalmazott képviselőjeként vállalja, hogy jelen Együttműködési
Megállapodás keretében a Konzorcium az alábbi szolgáltatásait térítésmentesen biztosítja az
Együttműködő számára:
2.1. Projekttervek előminősítése, kontaktórás és online fejlesztése, Minősítő
Tanúsítvány kiadása (Felelős: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a
továbbiakban: Konzorciumi Partner)
2.2. Társadalmi vállalkozások működési sztenderdeknek való megfelelőségi
vizsgálata (Felelős: Konzorciumvezető)
2.3. Általános szakmai tanácsadás a célcsoport számára többek között az alábbi
témákban (Felelős: Konzorciumvezető):
 Társadalmi vállalkozások alapítása
 A GINOP-5.1.7-17 Felhívás és a GINOP-8.8.1-17 Hitelprogram, valamint az
azt megelőző előminősítés, továbbá megfelelőségi vizsgálat folyamatának
ismertetése
 A PiacTárs kiemelt projekt szolgáltatásainak ismertetése
 Projektötlet generálás elősegítése
 Projektmegvalósítási kockázatok azonosítása és kezelése
 A szervezettípusonként eltérő, mindenkor hatályos jogszabályi, pénzügyi,
adózási környezetnek megfelelő működés kialakítása
 A szervezettípusonként eltérő szervezeti struktúrák, döntési folyamatok
kialakítása
 A
társadalmi
vállalkozások
közösségi
elköteleződésének
és
beágyazódásának erősítése, a pozitív társadalmi hatás növelése
 Motiváció
 Folyamatba épített értékelés és visszacsatolás biztosítása a nyújtott
szolgáltatásokról
 Beavatkozási
szükségletek
azonosítása,
szakterületi
tanácsadók
bevonásával történő további szakmai segítségnyújtással kapcsolatos
igények felmérése
 Szektoron belüli és szektorközi tapasztalatcsere, hálózatosodás elősegítése.
2.4. Szakterületi tanácsadás – szolgáltatói kör bevonásával – többek között az
alábbi témákban (Felelős: Konzorciumvezető):
 Jog
 Pénzügy
 Szervezetfejlesztés
 HR menedzsment
 Forrásszerzés, forrásdverzifikáció
 Közösségi beágyazódás
 Fenntarthatóság
 Felnőttképzés
 Esélyegyenlőség
 Piacelemzés, piackutatás
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2.5. Rendezvények szervezése és az azokon való térítésmentes részvétel biztosítása
(Felelős: Konzorciumvezető):
 Tájékoztató rendezvények a GINOP-5.1.7-17 Felhívásról, a GINOP-8.8.1-17
Hitelprogramról, valamint a projekttervek előminősítési folyamatáról/
megfelelőségi vizsgálatáról
 Tudásbővítések és/vagy képzések
 Hálózatosodást támogató rendezvények
 Konferenciák és vásárok
2.6. A társadalmi vállalkozások termékei és szolgáltatásai számára a keresleti és
kínálati oldal ösztönzése online szolgáltatásokon keresztül (Felelős:
Konzorciumvezető):
 PiacTér
 Üzleti Partnerkereső
2.7 Társadalmi vállalkozási sztenderdek bevezetése referenciaszakértői és e-learning
támogatással (Felelős: Konzorciumvezető)
2.8
Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat a társadalmi vállalkozások értékteremtő
szerepének elismerésére
2.9
Információszolgáltatás
a
szociális
gazdasági
szektor
működéséről,
eredményeiről önálló projekthonlapon, Info-táron, Facebook oldalon keresztül
2.10 Módszertani kiadványok, anyagok rendelkezésre bocsátása
A projekttervek előminősítése, a kontaktórás fejlesztés, valamint a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó szakterületi tanácsadások csekély összegű („de minimis”)
támogatásnak minősülnek. A szakterületi tanácsadásokkal kapcsolatos részletes információk
elérhetőek a PiacTárs kiemelt projekt honlapján keresztül. A Konzorciumvezető vállalja
továbbá, hogy a csekély összegű („de minimis”) támogatásként igénybe vehető
szolgáltatások esetében a szolgáltatást nyújtó Konzorciumvezető, valamint a Konzorciumi
Partner az Együttműködőt tájékoztatja a csekély összegű („de minimis”) támogatás tényéről
és értékéről.
3. Az Együttműködő vállalásai:
3.1. A társadalmi vállalkozás piacképes és fenntartható működése érdekében
legalább egy alkalommal igénybe veszi a PiacTárs kiemelt projekt térítésmentes
tanácsadási szolgáltatásait.
3.2. A társadalmi vállalkozás piacképes és fenntartható működése érdekében lehetőségeihez mérten - legalább egy alkalommal részt vesz a PiacTárs kiemelt
projekt térítésmentes rendezvényein, valamint szakmai fejlesztéseiben.
3.3. A GINOP-5.1.7-17 pályázat keretében támogatott Együttműködő a PiacTárs
kiemelt projekt honlapján publikálható formában rendelkezésre bocsátja a
projekt megvalósításáról, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról szóló 1 oldalas
összefoglalót.
3.4. A GINOP-5.1.7-17 pályázat keretében támogatott Együttműködő a PiacTárs
kiemelt projekt számára felhívásra - kizárólag statisztikai célból - adatokat
szolgáltat különösen az alábbi adatkörök tekintetében:
 A támogatott projekt megvalósítása, fenntartása
 A szervezet működése
 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok
 Tevékenység (termékek, szolgáltatások)
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4. Az Együttműködési Megállapodás hatálya:
Felek az Együttműködési Megállapodást határozott időre kötik, annak hatálya az
Együttműködési Megállapodás mindkét fél által történő aláírásától legfeljebb a PiacTárs
kiemelt projekt fizikai befejezéséig (2022.03.31.) terjed.
A jelen Együttműködési Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Felek közül
az utolsóként aláíró aláírásának napjával.
5. Együttműködési Megállapodás megszűnése
Az Együttműködési Megállapodás automatikusan – külön értesítés nélkül - megszűnik a
PiacTárs kiemelt projekt fizikai befejezésével, illetve az Együttműködő megszűnésével.
A Konzorciumvezető az Együttműködési Megállapodás azonnali hatályú felmondására
jogosult, ha jogszabályi rendelkezés alapján a GINOP programok átalakítására tekintettel az
Együttműködési Megállapodás teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy
lehetetlenné tenné.
Az Együttműködési Megállapodás felmondására kizárólag írásban kerülhet sor abban az
esetben, ha Felek az abban tett vállalásaikat írásbeli felszólítás ellenére sem, vagy nem az
elvárható színvonalon teljesítik.
6. Felek kapcsolattartói
6.1.

A Konzorciumvezető kapcsolattartója

név: Papp Miklós
telefonszám: 06-1/555-2960
e-mail:piactars@ofa.hu
6.2.

Az Együttműködő kapcsolattartója:

név: ………………………………………………………………..…...………………
telefonszám:………………………………………………………………………....
e-mail:……………………………………………………………………….……………
7. Adatvédelem:
Konzorciumvezető vállalja, hogy a Konzorcium az Együttműködő által a jelen
Együttműködési Megállapodáshoz megadott adatokat, továbbá az együttműködés keretében
vállalt adatszolgáltatási tevékenység keretében megadott adatokat kizárólag a program
eredményessége, illetve a társadalmi vállalkozások fenntartható és piacképes működésének
támogatása és foglalkoztatási erejének növelése érdekében használja fel, azokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseit betartva bizalmasan kezeli és tárolja, a konzorciumi tagokon kívül
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harmadik félnek nem adja ki, továbbá kizárólag statisztikai céllal, egyedi azonosításra nem
alkalmas formában publikálja őket.
8. Egyéb rendelkezések:
A Felek vállalják, hogy az együttműködésüket érintő minden lényeges körülményről a
legrövidebb időn belül tájékoztatják egymást.
A Felek kölcsönösen tiszteletben tartják
adatvédelemmel kapcsolatos jogokra.

egymás

érdekeit,

különös

tekintettel

az

Jelen megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. A Felek, valamint a
kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változások nem igénylik az Együttműködési
Megállapodás módosítását. Ezen adatok változásáról az Együttműködő haladéktalanul
köteles értesíteni a Konzorcimvezetőt.
Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen öt (5) számozott oldalból álló Együttműködési Megállapodást a Felek elolvasást és
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alábbi helyen és időben
két (2) eredeti példányban aláírták, amelyekből egy (1) a Konzorciumvezetőnél, egy (1)
pedig az Együttműködőnél marad. A Konzorciumvezető az Együttműködési Megállapodás
hatályba lépését követően megküldi azt az Együttműködő részére.

Kelt:………………, 20……………………………..

Kelt: Budapest, 20……………………………………..

Együttműködő részéről:

Konzorciumvezető részéről:

…………………………………………………
(név)

………………………………………………….
Nagy Ádám
Ügyvezető
OFA Nonprofit Kft.

………………………………………………….
(cégnév)
ph.

ph.
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