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GINOP-6.1.6-17 

Munkahelyi képzések támogatása 

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK munkavállalói számára 
 

Beadási határidő: 2018.március 13. 10:00 órától 

Támogatás összege: min. 3.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft 

Támogatás mértéke: 100 %, csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 

Képzési költség maximuma 1 főre: 580.000 Ft/fő 

Súlyozott átlagos óradíj maximuma: 4.000 Ft/fő/óra 

Előleg: 50 % igényelhető 

Rendelkezésre álló forrás: 13.040.000.000 Ft 

Rendelkezésre álló forrás megoszlása:  

Kiemelt megyék (9 db): 8.666.541.246 Ft (66,46%) 

Nem kiemelt megyék: 4.373.458.754 Ft (33,54 %) 

Kiemelt megyék: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Pályázók köre:  

Mikro-,kis-és középvállalkozások, akik 

-rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 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 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Képzések lebonyolítása 

belső képzésként vagy vásárolt, külső képzésként szolgáltatásként vagy saját teljesítés 

keretében beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést-, és a képzést követő 

elégedettségmérést 

Támogatható képzések: 

1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések)  

2. kombinált nyelvi képzés és egyéb nyelvi képzés  

3. egyéb szakmai képzések 

4. egyéb képzés 

5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések (pld: hatósági jellegű képzés,stb. 

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Projekt előkészítési tevékenységek (pl.közbeszerzésel kapcsolatos tevékenységek, képzési terv 

kialakítása) 

b) Képzések megvalósításának előkészítése (külső szolgáltató igénybevétele esetén nem releváns) 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

f) Képzésbe bevont munkavállalók szállás és étkezési költsége 

g) Képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása, a képzés 

munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, max. 405.459 Ft. 

További korlátok: a képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem 

haladhatja meg a projekt összköltségének 30 %-át, valamint a vállalkozás támogatási kérelem 

benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 

25 %-át. 

Egyéb információk: 

-  A támogatható képzések minimum  80%-át külső képzésként és/vagy saját teljesítés keretében 

szükséges megvalósítani 

- a képzések legfeljebb 15 %-a lehet egyéb nyelvi képzés, ill. kombinált nyelvi képzés (a %-os érték 

meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni) 

- képzésbe azok a saját munkavállalók vonhatóak be, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405.459 Ft-ot.  

- külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által 

nyújtott képzés vehető igénybe 

- valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra 

 

Kötelező vállalások: 

-Képzésben résztvevők száma: min. 3 fő 

-Hátrányos helyzetű helyzetű saját munkavállalók aránya: középvállalkozások esetén a képzésbe vont 

saját munkavállalók min. 5 %-a, de legalább 2 fő 

-Képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: képzésen résztvevők min. 

80%-a 

-Képzésben résztvevő az a személy, aki a képzési órák legalább 90%-án jelen volt 

	


