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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM
Operatív Program
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
neve:
Pályázati
címe

kiírás

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Pályázati
konstrukció
kódja:

GINOP-6.1.6-17 (2017.04.26. óta még nem jelent meg a kitöltő program)

Támogatást
igénylők köre:

Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
ad) 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.
b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
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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 magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
Felhívás fő célja, hogy 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.

Pályázati
célja:

Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú
stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a
kiírás
vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek keretében olyan hazai mintaértékű Ipar 4.0 és Internet Of Things (IoT)
megoldásokat alkalmazó kis-, és középvállalati rétegre van szüksége Magyarországnak, amely a fejlesztések megvalósításával
jelentős mértékű hatékonyság növekedést érhet el saját üzleti, termelő, kereskedelmi és szolgáltató folyamataikban.
A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások
alkalmazását is elő kívánja segíteni. A Felhívás támogatja az Ipar 4.0 specifikus alkalmazások, ill. megoldások, a folyamatokra
(process) épülő Ipar 4.0 szervezeti filozófia vállalati bevezetéséhez valamint fejlesztéséhez szükséges munkavállalói
kompetenciák fejlesztését. Kiemelten támogatja mindazokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, amelyek profilja illeszkedik
az 1442/2016. (08.17) Korm. határozatban meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe,
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Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

illetve amelyek az IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazzák, továbbá amelyek beruháznak a munkavállalók kompetenciáinak
fejlesztésébe e területeken.
A hazai kkv-k - különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának
növeléséhez az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának,
vagyis a vállalkozások digitális gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
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) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
- a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése,
eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
- 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, pénzügyi menedzser) biztosítása,
cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
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d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek TERVEZETT benyújtása 2017. év június 30. és 2017. év október 30. között
lett volna!
Közlemény a Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című és a Munkahelyi képzések
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára című felhívásokhoz
2017 április 26.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című
(GINOP-6.1.5-17 kódszámú) és „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára”
című (GINOP-6.1.6-17 kódszámú) felhívásokhoz kapcsolódóan nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be.

Beadás
határideje:

Mindezek alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek beadhatóságának kezdeti határidejét elhalasztja a felhívások
felülvizsgálata és pontosítása idejére. A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, kérjük,
kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő híreket.
A módosítások megjelentetését követően az Irányító Hatóság megfelelő időt fog biztosítani a változások feldolgozására és a
beadásra való felkészülésre a támogatást igénylők számára, mielőtt megnyílna a beadás lehetősége.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

Támogatás
mértéke
összege:

Támogatási kategória

Maximális támogatás
mértéke

és
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás

100%
70%
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Rendelkezésre
álló forrás:

középvállalkozás
60%
megváltozott munkaképességű
munkavállaló19 vagy hátrányos
helyzetű munkavállaló részére
70%
nyújtott képzés esetén (kis- és
középvállalkozás)
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program forrásaiból 19 040 000 000 forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db.
Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja.
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