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Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok
munkavállalói számára
GINOP-6.1.6-17

Támogatás mértéke, összege:


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3 000 000Ft, max. 50 000 000
millió Ft.



A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a
is lehet (de minimis támogatásként).

Előleg:


Az igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, legfeljebb 50
millió Ft.

Benyújtásra nyitva álló időszak:


2018. március 21. 10 óra-2018. december 3. 12 óra

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:


Képzések lebonyolítása



Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


Projekt előkészítő tevékenységek



Képzések megvalósításának előkészítése



A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek



Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása



Munkahelyi mentor alkalmazása

Egyéb elvárások:


A támogatást igénylő 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

+36 30 253 3629
www.contender.hu
info@contender.hu
1063 Budapest, Bajnok utca 13.



A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben
a megjelölt képzések:
o

az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2. sz. szakmai
melléklete) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén
jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához
szükségesek és/vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 2.sz. szakmai melléklet)
technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg

o

a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások16 (Felhívás 3.sz. szakmai melléklete)
alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a
területen és/vagy

o

Fktv. 2. § 5. pontja szerinti 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel
engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben
hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy
csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg
és/vagy

o

munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve
azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és
teljesítménymenedzsment javításához,, munkavégzés támogatásához, ügyfelek
eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus
ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához



A képzés formája lehet az Fktv. 2.§ 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos
képzés, távoktatás.



OKJ képzés kizárólag külső képzésként vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint
engedélyezett képzésként lehet megvalósítani.



A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra

Kötelező vállalások:


Képzésben résztvevők száma minimum 3 fő



A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya: a képzésen
résztvevők min. 80%-a

A projektvégrehajtás időtartama:


24 hónap
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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, ÉszakAlföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.



A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási
kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie

Fenntartási kötelezettség:


A befejezéstől számított 3 év

Támogatást igénylők köre:


Mikro-, kis- vagy középvállalkozás



Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), 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



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



A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt
vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet

