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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és  

középvállalatok munkavállalói számára 

GINOP-6.1.6-17 

Támogatás célja 

A Felhívás célja az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely 

elengedtethetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való 

folyamatos alkalmazkodáshoz. 

Támogatást igénylők köre: 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások; 

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel; 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt; 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

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

területén székhellyel és Magyaroroszágon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

Jogi forma szerint:  

• Korlátolt felelősségű társaság; 

• Részvénytársaság; 

• Közkereseti társaság; 

• Betéti társaság; 

• Szociális szövetkezet; 

• Takarék- és hitelszövetkezet; 
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• Iskola szövetkezet; 

• Egyéb szövetkezet; 

• Európai részvénytársaság; 

• Európai szövetkezet;  

• Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés; 

• Európai területi együttműködési csoportosulás; 

• Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 

• Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi fióktelepe; 

• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 

• Nonprofit részvénytársaság; 

• Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium; 

• Nonprofit közkereseti társaság; 

• Nonprofit betéti társaság. 

 

Támogatható tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

• Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásért; 

• Képzéshez kapcsolódó tudás- és elégedettségfelmérés; 

• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. 

Választható, önállóan nem támogathat tevékenységek: 

• Projekt előkészítési tevékenységek; 

• Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek; 

• A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek; 

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

biztosítása. 
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Kötelező vállalások: 

Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutatók: 

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja 

Képzésben résztvevők közül a 
hátrányos helyzetű 

munkavállalók száma 

Középvállalkozás esetén a 
képzésben résztvevők min. 

5%, de legalább 2 fő 
Projekt fizikai befejezése 

 

Támogatás formája:  

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

 Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 19,04 milliárd Ft. 

• Támogatás mértéke, összege: vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, 

maximum 50 millió Ft. 

 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 (kis- és 

középvállalkozás 

70 % 

 

• Előleg igénylés: a támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, 

de legfeljebb 25 millió Ft. 

Benyújtás: 2017. június 30 -2017. október 30. online kitöltő felületen. 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
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