
 

 

Módosult a Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című (GINOP-

6.1.5-17 kódszámú) felhívás 

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent  „Munkahelyi 

képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára ” című (GINOP-6.1.5-17 kódszámú) felhívás az 

alább felsorolt pontokban módosult, emiatt a  felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és 

módja pontban a kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2018. március 12.10.00-ról 2018. március 20. 

10.00 órára változott. 

A 3.4.1.1.g) pontban a szakmai megvalósítóval szembeni elvárásokat tartalmazó 2. alpont módosult  az 

alábbiak szerint: 

„2. A szakmai megvalósítónak felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, rendelkezésre 

állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszonnyal 

történhet munkaviszony, megbízási jogviszony keretében.„  

A Felhívás 3.6.1.  A projekt területi korlátozása pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki: 

„A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező külső személy (álláskereső, 

közfoglalkoztatott vagy inaktív személy) képzésbe vonása csak azzal a feltétellel támogatható, ha 

lakcímkártyával igazolt, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-

magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók 

valamelyikében.” 

A Felhívás 4.4.2. 3 Tartalmi értékelési szempontrendszer értékelési előfeltételek táblázatában a 4. szempont 

minősítéséből törlésre került a „Részben megfelelt” szövegelem.  

 A 2. és 3. tartalmi értékelési szempontokban a „munkavállalók” kifejezés „képzésben résztvevőkre” változott 

az alábbiak szerint: 

„2. A képzésben résztvevők IPAR 4.0 megoldások (Felhívás 3. sz. szakmai melléklete) 

alkalmazására való felkészítése, illetve továbbképzés támogatása ezen a területen a projekt 

keretében” 

„3. A képzések a képzésben résztvevők olyan jellegű kompetenciafejlesztésére irányulnak, amelyek 

az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2.sz. szakmai melléklet) 

valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához 

és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek, vagy az építőipari tevékenység (Felhívás 

2.sz. szakmai melléklet) technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg” 

A 12. értékelési szemponthoz kapcsolódó 32. sz. lábjegyzete az alábbiak szerint változott: 

„A 3.4.1.1.d) 5. pontban meghatározottak szerint a viszonyítás alapja a képzésbe vont saját 

munkavállalók száma.” 

A Tartalmi értékelési szempontrendszer alatti figyelemfelhívó szövegrész első bekezdése az alábbi szövegre 

módosult: 

„• Amennyiben a projekt megvalósítása során nem a projekt értékelésekor figyelembe vett 

árajánlatot adó képzőintézmény valósítja meg a képzést, továbbá az értékelési szempontokat érintő 

egyéb módosítás kezdeményezése esetében a támogatási okirat módosítása szükséges. A 

támogatási okirat módosítása során az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a változás a projekt 

támogathatóságát befolyásolja-e. Amennyiben a projekt a módosítást követően a támogatási 

okiratban és felhívásban foglalt feltételek alapján már nem támogatható, az irányító hatóság a 



 

 

272/2014. (XI.5) Kormányrendelet szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A támogatási 

kérelemben a felhívás 4.4.2. Tartalmai értékelés pontjában foglalt szempontrendszer 2., 4., 5., 7., 

11., 12., és 13. pontjaihoz kapcsolódó vállalások teljesítése szerződéses kötelezettségnek minősül.” 

A Felhívás 5.5. c) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei pont szerkezete 

módosult, a korábbi 1. és 2. pont összevontan, egy pontban tartalmazza a változatlan feltételeket, ennek 

megfelelően a felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

táblázatban is törlésre került az 5.5. c) 2. pontra hivatkozás.  

A Felhívás 5.5. e) pontjában  a „képzésbe bevont munkavállalók” szövegeleme kiegészült  „az  illetve 

résztvevők” szövegelemmel, továbbá a hivatkozott 34. lábjegyzet törlésre került.  

A Felhívás 5.5. 1. Egyszerűsített elszámolás alkalmazása pontban a Felhívás 5.5. c) 1. pontjára utaló 

hivatkozás 5.5. c) pontra változott.  

A Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 13. pontja az 

alábbiak szerint módosult:   

„• A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el: a jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó  3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évi összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves 

beszámoló (mérleg, eredménykimutatás). amelyet a támogatási kérelemmel együtt be kell nyújtani, 

amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ , illetve a www.birosag.hu  

honlapra.”  

A Felhívás 6. sz. Referenciadokumentum-sablon c. melléklet Nyilatkozatok részének 2. pontjában a felhívás 

3.4.1..1.b)  21. pontjára módosult a hivatkozás. 

 


