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Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.2.4-16
A pályázat benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31-ig lehetséges.
A felhívás célja:
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű
képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának
elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk
növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új
státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a
vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt
lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén
az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 - 4 500 db.
Támogatás mértéke, intenzitása: vissza nem térítendő, max. 100 % kategóriától függően. Minimum
1.900.000,- Ft maximum 30.000.000,- Ft.
Kedvezményezettek:
Jogi forma szerint


kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági
társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti
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társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 –
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit
közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság),
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló
vállalkozó),
kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég),
szövetkezetek (12-).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Pályázati feltételek:
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek







rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,
vagy
megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet
2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet
1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy
több állami szerv irányítja. (Előleg mértéke: amennyiben nem non-profit gazdasági társaság
maximum 25 %, de legfeljebb 7,5 millió Ft)

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylők részére, amelynek:






a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív és/vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
csökkent,
jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevételt,
jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

Támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében csak önállóan támogatható tevékenység nincs.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Gyakornokok foglalkoztatása
 Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 Adminisztrációs tevékenység
 Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális
javak beszerzése
 a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges
infrastrukturális és ingatlan beruházás
 megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába
járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.
Előleg: 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a
megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 1
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A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie
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