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Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok 
munkavállalói számára 

 
GINOP-6.1.6-17 

 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

13 040 millió Ft 260-4346 db 

 
 
Támogatás összege 
minimum 3 000 000 forint maximum 50 000 000 forint 

 
Támogatási intenzitás 

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke 

Csekély összegű (de minimis) támogatás  100 % 

Képzési 
támogatás  

mikro-, kisvállalkozás 70 % 

középvállalkozás 60 % 

megváltozott munkaképességű 
munkavállaló vagy hátrányos 

helyzetű munkavállaló részére 
nyújtott képzés esetén 

70% 

 
Megvalósítás időtartama 
24 hónap 
 
Pályázók köre 

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

és 

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és 

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és 

d) 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. 

e) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt 

vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.  
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
a) Képzések lebonyolítása (beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést és a képzést 

követő elégedettségmérés): 

 saját munkavállalók esetében (az Fktv. 2§2. pontja szerint) belső képzésként vagy  

 vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy 

 saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint 
megvalósított képzésként; 

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike: 
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 

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

bb) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv. 2.§ 5a) 

pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés; 

kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy 

képzésen belüli összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés; 

cc) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére 

irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység 

végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont 

szerinti hatósági jellegű képzés; 

dd) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető 

szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető 

kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a 

társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;  

ee) 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); 

 a központ költségvetésre,  

 a hatósági jellegű képzésekre, 

 a közbeszerzési tárgyú képzésekre 

 

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) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;  

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;  

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem 
vevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalokat is). 

 
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

 

mailto:vanessia@vanessia.hu
http://www.vanessia.hu/


 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 
3. oldal 

1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702 

e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
a) Projekt előkészítési tevékenységek 

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is. 

bb) Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével 

b) Képzések megvalósításának előkészítése: 

aa) belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési 

program, tananyag kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 

pontjában foglaltak figyelembe vételével);  

bb) szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és 

nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi 

képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá  

cc) saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti 

engedélyeztetése.  

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása, 

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak 

alkalmazása. 

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, 

biztosítása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

 
 
Projekttel kapcsolatos elvárások 
 
a) A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 

80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati 

jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítania. 

b) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve 

kombinált nyelvi képzés. 

c) A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem 

haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. 

d) A projekttel összefüggésben képzésbe vont a bevonás időpontjában nem foglalkozatott 

álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek 

képzésének a saját munkavállalókkal lehetőleg azonos képzési csoportban kell megvalósulnia.  

e) Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 

főnek) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.  

Projektmenedzsmenttel, szakmai megvalósítókkal és a munkahelyi mentorral szembeni elvárások:  

 
a) Amennyiben projektmenedzser és/vagy pénzügyi menedzser kerül kijelölésre, a projekt teljes 

időtartama alatt elvárás felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzser, valamint szakmai 

gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser 
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kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító 

munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében. .  

b) Amennyiben szakmai megvalósító kerül kijelölésre, a projekt teljes időtartama alatt elvárás 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának 

biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony 

(munkaviszony, megbízási jogviszony, illetve vállalkozói jogviszony) keretében támogatható a 

projekt teljes időtartama alatt.  

c) A munkahelyi mentor tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és 

legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem 

benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást 

igénylőnél.  

 
 
Korlátozások 

a) Projekt előkészítés + Projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt 

elszámolható összköltségének 8,5%-át, ezen belül az „Előzetes tanulmányok költségei, 

engedélyezési dokumentumok költségei” legfeljebb 3 000 000 Ft értékben számolhatóak el.  

b) A szakmai megvalósító esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes 

munkaidő esetén maximum havi 400.000 Ft (a c) 1. pont i. és ii. alpontjai összesen), vagy ennek 

időarányos összege. 

c) A mentor esetében az elszámolható költség összege személyenként, teljes munkaidő esetén 

maximum havi 160.000 Ft 

d) A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként a 580.000 

Ft/fő költséget 

e) A képzések súlyozott óradíja max. 4000 Ft/fő lehet. 

f) A képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű 

ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást 

igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 

fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át. 

g) A képzésbe bevont saját munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a 

projekt összköltségének 30%-át. 

h) A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére 

nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 

Ft-ot. 

 

 

Benyújtható: 2018. március 13. 10 órától 2018. december 3-án 12 óráig. 
 
Kiválasztási eljárásrend 
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra (folyamatos bírálatú) 
 
 

mailto:vanessia@vanessia.hu
http://www.vanessia.hu/


 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 
5. oldal 

1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702 

e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu 

 

 
 
 
 
Kötelező vállalások 
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