TÁRGY:
Felhívás
ESZA
adatrögzítési kötelezettségére

résztvevők

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósításra kerülő projektjével
kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét:
A Felhívásban rögzített előírás alapján a Kedvezményezettnek a projekt keretében az Európai Szociális
Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1.
sz. mellékletében foglalt közös mutatók vonatkozásában kötelező adatot gyűjtenie a projektben
résztvevő személyekről.
Azt, hogy mely személy minősül résztvevőnek, az adott Felhívás ESZA adatgyűjtésre vonatkozó pontja
tartalmazza.
Az alábbi tudnivalókra külön is szeretnénk felhívni a figyelmet annak érdekében, hogy az adatrögzítés az
előírásnak megfelelően történhessen:
1.

Kilépő kérdőívvel kapcsolatos tudnivalók:

A kilépő kérdőívet akkor kell kitölteni, amikor a résztvevő befejezi a programot. Akár azért, mert
sikeresen lezárult, akár azért, mert a résztvevő bármilyen okból félbeszakítja azt. A kilépéskori adatokat a
kilépést követő napra, vagy a kilépést követő 4 héten belüli időszakra vonatkozó helyzetre
vonatkozóan kell felvenni. Kérjük, mindenképp rögzítse a kilépés időpontját.
A kilépő kérdőív I. pontjában található kérdéseket kiskorú résztvevőre nézve is szükséges megadni.
A kilépő kérdőív megválaszolása kiskorú résztvevő esetén a következő pontok kivételével kötelezően
kitöltendő:
1.6. Értesítési címe
1.7. Telefon, e-mail
2. Dolgozói státuszra vonatkozó kérdés
3. pontban a Regisztrált álláskereső vagyok kérdés.
2.

Telefonos elérhetőség megadása

A résztvevők egy véletlenszerűen kiválasztott körénél sor kerülhet egy harmadik kérdőív kiküldésére,
amelyben a program lezárulása után 6 hónappal kerül felmérésre a munkaerő-piaci helyzet. Az ő
esetükben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
által megbízott közvélemény-kutató cég közvetlenül keresi meg a kiválasztott résztvevőket a megadott
elérhetőségen. Kérjük annak érdekében, hogy az egyének vizsgálatba történő bevonása, és a felmérés
elvégezhető legyen, szíveskedjenek a kérdőívek kitöltetésekor felkérni a résztvevőket telefonszámuk
pontos megadására
Kérjük, szíveskedjen a projekt megvalósítása során a fent leírtakra különös figyelemmel lenni, és
az adatgyűjtési, valamint adatrögzítési kötelezettségének a megvalósítás folyamatában eleget
tenni.

Tisztelettel,
Ügyfélszolgálat
EFOP és RSZTOP Irányító Hatóság
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