MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA
GINOP-6.1.6-17
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben.
Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a
munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy
magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való
hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb
munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban
dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek
hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges
alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,04 Mrd forint.
A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben (Bács-Kiskun,
Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-,kis és közepes
vállalkozások számára a lakosságszám alapján számított arányhoz képest további 10%-os mértékű
többletforrással , a rendelkezésre álló keret legalább 66,46 %-a, 8 666 541 246 Ft áll részükre elkülönítve
áll rendelkezésre.

A támogatott projektek várható száma: 260-4346 db
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 000 000 Ft max. 50 000 000 Ft

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülnek és
ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei.
ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt
vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.
b) Jogi forma szerint t
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Képzések lebonyolítása
- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy
- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint
megvalósított képzésként;
beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést.
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott
elvárások szerint:
1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában
meghatározott egyéb nyelvi képzés;
3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban.
az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérést, valamint képzést követő elégedettségmérést
szükséges végezni.
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem
foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi
célcsoportokból:
a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem
vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is)..
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Az képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő
költséget, valamint az 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt előkészítési tevékenységek
- Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
- Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével
b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program,
tananyag kidolgozása Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe
vételével);
2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és
nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi
képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti
engedélyeztetése.
c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak
alkalmazása.
d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
e) Munkahelyi mentor alkalmazása
Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból
a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának
időszakában legalább 1 főt foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi
beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor
legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg.
Képzésekkel kapcsolatos elvárások
A képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/
vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani. (A százalékos érték
meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot13 szükséges alapul venni.)
A képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés
A támogatást igénylő saját munkavállalói részére biztosított képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2.
pontja szerinti belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, valamint
saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint
megvalósított képzésként.
A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés
Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő
rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a
támogatást igénylőnek van jogosítványa.
A saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek
való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.
A képzés formája lehet az Fktv. 2.§ 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos képzés,
távoktatás.
A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési
program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
A képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő
mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A
felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által
lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása
során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen
felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható.

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások
Munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső munkavállaló képzési költsége abban az
esetben számolható el a projekt keretében, ha a kölcsönvevő vállalkozás legalább egy naptári évre
szóló munkaszerződést köt a munkavállalóval a kölcsönadó vállalkozással kötött megállapodás alapján
a képzés sikeres elvégzését követően. A munkaerő kölcsönzési rendszerben foglalkoztatott külső
munkavállaló nem minősül saját munkavállalónak.
Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek)
hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:
1. Felsőfokú végzettséggel, rendelkező projektmenedzser, valamint szakmai gyakorlattal rendelkező
vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy
rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló
jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.
2. Amennyiben szakmai megvalósító kerül kijelölésre, a projekt teljes időtartama alatt elvárás felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása
személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási
jogviszony, illetve vállalkozói jogviszony) keretében támogatható a projekt teljes időtartama alatt.
3. A munkahelyi mentor tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és
legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
A projekt területi korlátozása
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be
támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden
megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, DélDunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Előleg igénylése
Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2018. március 13.-tól 2018. december 3-ig lehetséges.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

