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Munkahelyi képzések támogatása KKV-k munkavállalói számára
GINOP-6.1.6-17
A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a
munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén
növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra
vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél,
hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk
képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját
vállalkozásukba történő befektetésnek.
Támogatást igénylők köre:
•
•
•
•

Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és
Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel és
Az éves átlagos statisztikai állományi létszám az utolsó teljes üzleti évben
min. 3 fő volt és
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.

Támogatható tevékenységek bemutatása:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•
•
•

Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként,
Képzéshez kapcsolódó tudás- és elégedettségmérés,
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•
•
•
•

•

Projekt előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, közbeszerzés)
A projekt menedzsment költségei (bér+járulék, anyag és kis értékű eszköz)
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (bér+járulék)
Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
(Képzéshez kapcsolódó költségek: oktató költsége, szervezés, lebonyolítás,
helység és eszköz bérleti díj, egyéb indokolt költségek, kötelező nyilvánosság)
Célcsoport támogatásának költsége (munkavállaló bérköltség+járuléka,
útiköltsége, szállás és étkezés)

A támogatható tevékenységekre a csekély összegű támogatási kategória vonatkozik,
kivéve a képzések lebonyolítását, melyre csekély összegű támogatás mellett képzési
támogatás is igénybe vehető.
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A projekt műszaki/szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:
Képzésekkel kapcsolatos elvárások
1. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai
kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó
képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó
képzésnek kell lennie. (A Felhívás 3.1.2.1 aa) ac) és ae) pontjai szerinti képzések,
melyek a százalékos értékének meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges
alapul venni.)
2. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi
képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a
tervezett összes képzési óraszámot7 szükséges alapul venni.)
3. A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként,
valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;
4. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást
igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
6. A belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
- A belső képzésként a Felhívás 3.1.2.1 ab)-ad) pontban meghatározott egyéb szakmai
képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet
megvalósítani.
- A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program
alapján kell megvalósítani.
- A képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - (2)
bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján
felnőttképzési szerződést kell kötni,
- valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket
az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában előír.
7. A külső képzés megvalósítása esetén elvárás:
- A Felhívás 3.1.2.1 aa) pontban meghatározott OKJ képzést és a 3.1.2.1. ae) pontban
meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként
valósítható meg.
- Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést
folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
- A Felhívás 3.1.2.1 ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó
képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által
nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
8. A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni
kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3)
bekezdés szerinti haladási naplót.
9. A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti
óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
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10. Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és
az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával
történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként,
képzési csoportonként, képzési naponként) elektronikus adathordozón is szükséges
igazolni.
Célcsoporttal kapcsolatos elvárások
1. Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnál munkaviszonyban álló
munkavállaló képzése támogatható.
2. Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának
hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
A projekt területi korlátozása:
a Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektek
nyújthatók be. A kevésbé fejlett régiók: Észak – Magyarország, Észak – Alföld, Dél –
Alföld, Dél – Dunántúl, Nyugat – Dunántúl és Közép – Dunántúl.
Kötelező vállalások:
A képzésben a résztvevők Középvállalkozás esetén a
közül a hátrányos helyzetű képzésben résztvevők min.
munkavállalók aránya
5%, de legalább 2 fő

Elszámolható költségek:
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, melyek a
projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban
rögzített elszámolható költségek között, s megfelelnek az általános elszámolhatósági
feltételeknek. Ezek a költségek a következők:
a.
b.
c.
d.
e.

Projekt előkészítés költségei,
Projektmenedzsment költségei,
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei,
Célcsoport támogatásának költségei.

A támogatás mértéke, összege:
a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3.000.000 Ft,
max. 50.000.000 Ft,
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Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg max. mértéke a megítélt
támogatás 50%-a, max. 25.000.000 Ft.
Önerő:
•
•

a támogatást igénylőnek a csekély összegű támogatási kategória igénybevétele
esetén önrésszel nem kell rendelkeznie;
a képzési támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt
összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Beadási határidő: 2017. június 30-tól 2017. október 30-ig
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