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A PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 
Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi 
készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások 
versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 
képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a 
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 
További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több 
munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést 
is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 
 

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási 
kérelmet, amelyek: 

1. a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek és 

2. éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő 
volt 

3. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel  
4. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 
 

Jogi forma szerint:  
 

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

117 Betéti társaság  

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)  

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyar telephelye  

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

573 Nonprofit részvénytársaság  

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)  

575 Nonprofit közkereseti társaság  



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 
 

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt 
szolgáltatásként:  
 
aa) OKJ-s képzések (csak vásárolt szolgáltatásként) 
 
ab) Nyelvi képzések (max. a képzések 7%-a)  
 
ac) Egyéb szakmai képzések (szakmai, de nem OKJ-s) 
 
ad) Egyéb képzések (pl. informatika, vezetőképzés, ügyfélszolgálat, stb.) 
 
ae) Hatósági egyéb képzések (pl. gépkezelői, jogosítványok, stb.) 
 
Továbbá a fentiekhez kapcsolódó tudás és elégedettségmérések és a 
képzésbe bevont munkavállalók bérköltsége és járulékai! 
 

b) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános 
tevékenységek:  
 
ba) Kötelező nyilvánosság biztosítása  

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
a) Projekt előkészítési tevékenységek   
 

aa) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:  
i. a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak 
megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek 
megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, 
munkavállalói képzési igények felmérése;  
ii. belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása   
 
ab) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési 
terv elkészítését is.  

 
b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek   

ba) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi 
menedzser) biztosítása,   
bb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs 
munkatársak alkalmazása.  

 

 
A pályázat megvalósítása: max. 24 hónap 



 
Kötelező vállalások 

Kötelező vállalás Célérték 
Képzésben résztvevők száma min. 3 fő 
A képzés során tanúsítványt, vagy 
bizonyítványt szerző résztvevők száma 

min. 80% 

A képzésben résztvevők közül a 
hátrányos helyzetű munkavállalók száma 

csak középváll. esetén, min. 5%, de 
legalább 2 fő 

 
 

A PROJEKT JAVASLAT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ 
ÖSSZKÖLTSÉGE 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3-50 millió Ft. 
 

Rendelkezésre álló forrás:  

VEKOP: 1 840 0000 000 Ft 

GINOP: 19 040 000 000 Ft 

A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített 

munkavégzési helyének a támogatást igénylő Közép-

magyarországi/konvergencia régióban található székhelyén, telephelyén vagy 

fióktelepén kell lennie 

Támogatás intenzitása: 100 % - a de minimis keret terhére (max. 2+ 
évente 200e EUR) 
 
Benyújtási határidő: 2017. őszétől várható, egyszerűsített, folyamatos 
kiválasztási eljárásrend szerint 


