GINOP-6.1.6-17
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára
(Társadalmi egyezetés verzió)
Beadási határidő
2017. május 3 - 2019. május 3.
50-100%
 Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
Támogatási
 Képzési támogatás: 50%
intenzitás
 Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy
hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 60%
Támogatás
3 millió – 50 millió Ft
összege
 Mikro-, kis- és középvállalkozás
 Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
 Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő
volt.
Jogosultak
 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.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt
szolgáltatásként (csekély összegű, vagy képzési támogatás)
 OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések
 Kombinált nyelvi képzés
 Egyéb szakmai képzések
 Egyéb képzés
 Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés (csekély összegű
támogatás)
 Előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés
 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (csekély összegű támogatás)
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Projekt előkészítési tevékenységek (csekély összegű támogatás)
 Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési
Támogatható
terv elkészítését is.
tevékenységek
 Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek (csekély összegű
támogatás)
 A támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak
megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek
megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása,
munkavállalói képzési igények felmérése
 Belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása
 A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek (csekély
összegű támogatás)
 Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser)
biztosítása
 A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs
munkatársak alkalmazása
 Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai
megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
Projekt előkészítés költségei
Elszámolható
 Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei
költségek
(max. 4millió Ft)
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 Képzési terv megvalósításához szükséges eljárások, stratégiák
módszertanok kidolgozása
 Munkavállalói képzési igény felmérése
 Külső képzés esetén a képzés engedélyeztetése
 Közbeszerzési költségek
 Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv
 Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 Bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási
szerződés)
 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség
 A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, szállásdíj, helyi
közlekedés költsége, napidíj
Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
 Egyéb szakértői szolgáltatás
 Képzéshez kapcsolódó költségek (max. 600 000 Ft/fő, valamint 4500Ft /fő
súlyozott átlagos óradíj)
 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége. Oktatók, vizsgáztatók
utazási és szállás költsége
 Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
 Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti
díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs
költségek
 Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek
 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Célcsoport támogatásának költségei
 Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége, ellátási költsége
 Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása (A munkavállalók
munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a
képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre)
 A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma
középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő
Vállalási feltételek
 A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása: a
képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők munkavállalók min 80%-a.
 Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest
megye) területén megvalósuló fejlesztés.
 Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett
Kizáró okok
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, Dél-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatású projektek esetében max. mértéke a
Előleg
megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 millió Ft.
A támogatást igénylő a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját
Megkezdettség
felelősségére megkezdheti, a közbeszerzési kötelezettség figyelembe vételével.
Projekt
megvalósítási
A támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.
ideje

