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A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének 

javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
GINOP Plusz-3.2.1-21 

Benyújtási időszak: 

1.szakasz benyújtási időszaka: 2021. október 1 – 2022. január 31-ig  

1.szakasz keretösszege: 15 mrd Ft 

 

Támogatás összege: 

 Mikro- kis- és középvállalkozás max. 50 millió 

 Nagyvállalat max. 100 millió 

 

Támogatás mértéke: 

 Mikro- és kisvállalkozás: 70% 

 Középvállalkozás: 60% 

 Nagyvállalat: 50% 

 
Támogatás formája: 

 Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott 

eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 

támogatássá (VNT).  

 Elszámolás jogcíme:  

 Képzések: Képzési támogatás 

 Bértámogatás: De minimis támogatás 

 

Előleg mértéke: 

 A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%), a Hatósági Szerződés megkötését 

követő 15 napon belül 

 Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg.  

 

Pályázók köre: 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel 

 Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel  

 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt 

vezető gazdasági társaságok fióktelepei 

 GFO:  

113 Korlátolt felelősségű társaság  
114 Részvénytársaság  
117 Betéti társaság  
121 Szociális szövetkezet  
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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 magyarországi telephelye  
     572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
     573 Nonprofit részvénytársaság  
     574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)  

228 Egyéni cég  
231 Egyéni vállalkozó 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

Kötelezően megvalósítandó 

 Képzések megvalósítása 

 Szakmai ismeretekre irányuló képzés 

 Soft Skill képzés 

 IKT képzés 

 Nyelvi képzés 

Választható 

 Bértámogatás 
 

Elszámolható képzési óradíjak 

Képzéstípus 
Maximális 1 főre jutó óradíj Maximális 

csoportlétszám Belső képzés Külső képzés 

Szakmai ismeretekre irányuló képzés 2 625 Ft 3 500 Ft 12 fő 

Soft skill képzés 2 250 Ft 3 000 Ft 12 fő 

IKT képzés 1 875 Ft 2 500 Ft 12 fő 

Nyelvi képzés 1 500 Ft 2 000 Ft 6 fő 

 

1 főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami 300.000 Ft-ra növelhető. 
 

Eredményességi elvárások 

 Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása 

 Képzésben résztvevők béremelése 
 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap 
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