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Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.5-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 3.
naptól 2017. év október hó 30. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben.
Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és
a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, középvagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi
tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük
lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb
végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt
célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási
lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és
személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 220-2200 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum
100.000.000 Ft.
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b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:
Támogatási kategória
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Képzési támogatás
 Képzési támogatás - Megváltozott
munkaképességű munkavállaló
vagy hátrányos helyzetű
munkavállaló részére nyújtott
képzés esetén

Maximális támogatás mértéke
100%
50%
60%

Támogatást igénylők köre:
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete
alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
és
ac) 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.
ad) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI.
13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok
csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jogi forma szerint (GFO):
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
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226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a)
pontja alapján;
ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2.
§ 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések
(a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések).
b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően
előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.
c) Képzések
alkalmazása.

szervezéséhez,

lebonyolításához

szükséges

szakmai

megvalósító(k)

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a
továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem
rendelkezik.
ab) Amennyiben rendelkezik vállalati HR fejlesztési stratégiával, abban az esetben a
HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy
továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
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- hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.1.1 d) Célcsoporttal
kapcsolatos elvárások 3. pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és
képzésben tartásának stratégiái;
- munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli
vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
- a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához
szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.
ac) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv
elkészítését is.
b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
ba) a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb
feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása,
munkavállalói képzési igények felmérése;
bb) belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás
3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7.) pontjában foglaltak figyelembe vétele
mellett).
c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser,
biztosítása;

pénzügyi menedzser)

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak
alkalmazása.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele
esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.
A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén
legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból
(pl.: támogatott hitelből) állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére
más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási
kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által
hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást.
A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról legkésőbb az első kifizetési igénylés
(ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a
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projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. Amennyiben a
kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, előleg igénybe
vétele nélkül egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott
módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés
keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
50 %-a, maximum 50 000 000 forint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.

5

