
 

 

 

Tájékoztató a Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 

munkavállalói számára című, GINOP-6.1.6-17 kódszámú pályázatról 

 

 A pályázati kiírás célja 

A felhívás célja, hogy a vállalkozások minél több munkavállalójuk képzésbe történő 

bekapcsolódását tudják biztosítani és a képzést tekintsék saját vállalkozásukba történő 

befektetésnek. 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt 

üzleti évvel, továbbá amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat 

benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum 3 fő volt. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1. Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike 

• OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről 

szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;  

• Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;  

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

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

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

 A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás 

időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni, saját toborzás keretében a 

képzésekbe az alábbi célcsoportokból: 

• a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott; 

• legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső; 

• egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben 

részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is) 

2. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  

 



 

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

• Projekt előkészítési tevékenységek  

• Képzések megvalósításának előkészítése  

• A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  

• Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) 

alkalmazása, biztosítása.  

• Munkahelyi mentor alkalmazása 

Támogatás összege és mértéke 

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

• Csekély összegű (de minimis) támogatás   100% 

• Képzési támogatás - mikro-, kisvállalkozás  70%   

• Képzési támogatás – középvállalkozás    60%                                             

• Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos 

helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén  70% 

Igényelt támogatás összege Képzésben résztvevők minimális 

létszáma összesen 

3 000 000 Ft 3 fő 

3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet 

az igényelhető támogatás összege. 

 

Az elszámolható költségek köre 

• Projekt előkészítés költségei   

• Projektmenedzsment költségei (a projekt előkészítés és a projektmenedzsment 

elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt összes 

elszámolható költségének 8,5%-át)  

• Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  

• Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei  

• Célcsoport támogatásának költségei  

 



 

 

 

Képzésekkel kapcsolatos elvárások 

• A támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet nyelvi képzés  

• A támogatási kérelem elbírálásakor előnyt élveznek azok a képzések, melyek 

o az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe 

besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok 

ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek  

o a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését 

segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen  

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.  

• Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás. 

A projekt megkezdése és befejezése 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját 

felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem 

értékelésére. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt 

támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését 

követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 

termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja. 

A projekt területi korlátozása 

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden 

megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-

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



 

 

 

Kötelező vállalások 

• Képzésben résztvevők száma min. 3 fő 

• Középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők közül a felhívásban meghatározott 

hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya el kell érje a képzésbe vont saját 

munkavállalók min. 5%-át, de legalább 2 főt 

• A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya a 

képzésen résztvevők min. 80%-a, amennyiben a képzésbe vont résztvevők között a 

hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60% 

Előleg igénylése 

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 

forint. 

A pályázatok benyújtása 2018. március 13. - 2018. december 3. között lehetséges. 

 

KÉRJE DÍJMENTES ELŐMINŐSÍTÉSÜNKET! 

 

KAPCSOLAT 

Nagy Krisztina – vezető tanácsadó 

Tel.: +36 30 504 8862 

E-mail: info@egriforras.hu 


