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GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

➢ Rendelkezésre álló forrás:

30 milliárd Ft ~ (12,7 milliárd Ft lekötve)

➢ A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

1000 – 9000 db

➢ Projekt célja

25 év alatti, iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban

vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés

hasznosulásának elősegítése

➢ Támogatás mértéke és intenzitása:

2,3 – 30 millió Ft és 100%

➢ Igényelhető előleg mértéke:

Támogatás 50%-a



GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

➢ Támogatható tevékenységek köre:

❖ Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

• gyakornok(ok) foglalkoztatása (maximum 250.000 Ft),

• vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység (maximum 80.000 Ft),

• 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, (maximum 25%),

• a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés
ellátáshoz szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum
10%),

• megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkába járás
vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

➢ Projektvégrehajtás időtartama:

minimum 9 – maximum 18 hónap

➢ Benyújtási időszak:

2016. augusztus 1. - 2020. március 31.



GINOP-6.1.6-17   

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS 

KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA 

➢ Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

13.040.000.000,- Ft

➢ A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

260 – 4346 db

➢ Projekt célja

felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket,
kompetenciáikat (különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre)

➢ Támogatás mértéke és intenzitása:

• 3 – 50 millió Ft és max.100%

• 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal
emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

Képzési támogatás intenzitása:

mikro-, kisvállalkozás vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló
esetén 70%, középvállalkozás esetén 60%.

➢ Igényelhető előleg mértéke:

Támogatás 50%-a

➢ Bemeneti feltétel:

• 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősül,

• bejegyzett székhely/fióktelep a megvalósítás helyszíne,

• 1 lezárt üzleti év,

• támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 3 fős statisztikai létszám



GINOP-6.1.6-17   

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS 

KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA 

➢ Támogatható tevékenységek köre:

❖ Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

• képzések lebonyolítása (belső képzés/vásárolt szolgáltatás), s beleértve képzéshez kapcsolódó
tudás-, és elégedettségmérés,

• kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

❖ Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

• projekt előkészítési tevékenység,

• képzések megvalósításának előkészítésével kapcsolatos tevékenységek,

• projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek,

• képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása,

• munkahelyi mentor alkalmazása

❖ Támogatható képzéstípusok:

• OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések,

• Nyelvi képzések (max. 15%),

• Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések

• Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

• az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések

➢ Projektvégrehajtás időtartama:

Legfeljebb 24 hónap

➢ Benyújtási időszak:

2018. március 13. 10:00 óra - 2018. december 3. 12:00 óra
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Hagymási János

e-mail: hagymasi.janos@szpi.hu

telefon: +36-20-596-5988

www.szpi.hu

Újfehértó, 2018. március 13.


