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Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.5-16
Társadalmi egyeztetésen
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet,
amelyek
aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete
alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt.
ac) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe
nem számít bele) és
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni
cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei.
Támogatható tevékenységek bemutatása:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
aa) Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések,
egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban:
Fktv. - 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt
szolgáltatásként;
ab) Képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 q) pontjában foglaltaknak megfelelően
előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
ac) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k)
alkalmazása, biztosítása.
b) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:
ba) Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a
továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem
rendelkezik.
ab) HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy
továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
i. hátrányos helyzetű munkavállalók ( a Felhívás 3.4.4.1 j) pontja szerint) elérésének,
képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
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ii. munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy
egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.
A Felhívás 3.1.2.2 aa) és ab) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó
elszámolható költségek együttesen a projekt összköltségében legfeljebb 4 000 000 Ftot érhetnek el.
ac) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
i. a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához
szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások,
módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
ii. belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1
l) pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett.
ad) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv
elkészítését is.
b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
ba) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser)
biztosítása,
bb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs
munkatársak alkalmazása.
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 (ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, KözépDunántúl) régiókban kell lennie.
A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft
maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:
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Előleg igénylés:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt
támogatás 50 %-a.
Beadási határidő:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év február hó 16.
naptól 2019. év február hó 16. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év május hó 31 nap;
2017. év szeptember hó 29 nap;
2018. év január hó 31 nap;
2018. év május hó 31 nap;
2018. év november hó 30 nap;
2019. év február hó 02 nap.
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