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FOGLALKOZTATÁSSAL ÉS
MUNKAHELYI KÉPZÉSEKKEL
KAPCSOLATOS
FORRÁSLEHETŐSÉGEK
/GINOP/

GINOP-5.2.4-16
GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA
A pályázat célja

25 év alatti, szakképesítést szerzett fiatalok munkaerő-piaci
integrációjának ösztönzése gyakornoki foglalkoztatás és a
munkafeltételek kialakításának támogatásával

Támogatható tevékenységek

Gyakornokok foglalkoztatása. (max.250 eFt)
Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység.
(max.80 eFt)
Általános költség (1%)
Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. (0,5%)
A gyakornoki munkavégzéshez szükséges
- anyag költség (max.300 eFt)
- eszközök, immateriális javak beszerzése (max.25%)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 10%)
Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása,
A munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó
személy foglalkoztatása

Támogatás mértéke

2,3-30 millió Ft

Támogatási intenzitás

100%

Projektvégrehajtás időtartama

min. 9 - max. 18 hónap

Igényelhető előleg mértéke

támogatás 50 %-a

Benyújtás időszaka

2016. augusztus 1-től 2020. március 31-ig

GINOP-5.1.3-16
TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA
A pályázat célja

A társadalmi
stabilizálása

célú

vállalkozások

dinamizálása

és

Támogatható tevékenységek

Előkészítési tevékenység
Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
Piacra jutás támogatása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Projektmenedzsment (15 millió Ft támogatás felett)
Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
Szükséges és indokolt mértékű infrastrukturális és ingatlan
beruházás.
Szakmai működés fejlesztése
Célcsoport és szakmai megvalósító fejlesztése
Szemléletformálást segítő helyi akciók
Honlap fejlesztése

Támogatás mértéke

6,5-250 millió Ft

Támogatási intenzitás

100%

Projektvégrehajtás időtartama

legalább 12, legfeljebb 36 hónap

Bemeneti feltétel

GINOP-5.1.2-15 felkészítési folyamatán részt vettek, 6 hónapja
bejegyzett, 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén 1
lezárt év, 1 fő létszám

Benyújtás határideje

2016. szeptember 1-től- 2018. szeptember 3-ig

GINOP-6.1.6-17
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA
A pályázat
célja
A pályázat
célja

A társadalmi célú vállalkozások
stabilizálása
A társadalmi célú vállalkozások dinamizálása
és stabilizálása

dinamizálása

és

Támogatható
tevékenységek
Támogatható
tevékenységek

Projekt előkészítési tevékenység
Előkészítési tevékenység
Képzések lebonyolítása (belső képzés/vásárolt szolgáltatás)
Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés
Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Piacra jutás támogatása
Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai
megvalósító(k) alkalmazása

Támogatás mértéke

3-50 millió Ft

Támogatási intenzitás

100%

Projektvégrehajtás időtartama

legfeljebb 24 hónap

Bemeneti feltétel

Bejegyzett telephely/fióktelep a megvalósítás helyszíne,
év, min. 3 fő létszám, 3 éves fenntartás

Benyújtás határideje

Egyeztetés alatt

1 lezárt
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