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PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA:
Jelen pályázat keretében azon nagyvállalatok projektjeit kívánjuk támogatni, amelyek
munkavállalóik tudásának, készségeinek, képességeinek fejlesztéséhez szeretnének
támogatást igénybe venni.

RENDELKEZÉSRE
SZÁMA:

ÁLLÓ FORRÁS ÉS TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK TERVEZETT

KMR: 400 millió Ft, 5-15 db
Konvergencia: 8 milliárd Ft, 100-300 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10-150 millió Ft.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe.
1) De minimis támogatás
Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a pályázat odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta
meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő
kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
A támogatási intenzitás ez estben 100%.
2) Képzési támogatás:
Amennyiben a pályázó nem jogosult a de minimis támogatás igénybevételére, úgy
képzési támogatás formájában pályázhat.
Ebben az esetben általános képzés: 60%; speciális képzés 25%.
A támogatási intenzitás növelhető: 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos
helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén. Tehát speciális képzés esetén a
maximális támogatási intenzitás 35%, míg általános képzés esetén 70% lehet.

MEGVALÓSÍTÁS IDEJE: 5-20 hónap
PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázati kiírásra nagyvállalkozások pályázhatnak.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető
támogatás:
szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések
közé sorolható képzések támogathatóak;
idegen nyelvi képzések;
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-,
kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a
munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
számítástechnikai, informatikai képzés.
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
Képző cég FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen
A megvalósuló képzések minimum 50 %-ának program-akkreditációval kell
rendelkezniük.
Belső képzések esetén:
Intézményi akkreditáció nem szükséges, de képzési program igen! (csak olyan képzési
program fogadható el, amelynél a képzés vizsgával zárul)
A bírálat során előnyt jelent, ha a pályázó a következő területekhez kapcsolódó képzések
megvalósítását is tervezi:
információs kommunikációs technológiák,
zöldgazdasághoz, energetikához, környezettechnológiához kapcsolódó területek,
idegen nyelvi képzések.
További előnnyel jár, ha hátrányos helyzetű munkavállalók vesznek részt a képzéseken,
valamint ha a pályázat megvalósulása LHH kistérségben, ill. társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott és jelentős munkanélküliséggel sújtott településen
történik.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
I. Képzési költségek:
Külső képzés esetén:
a) Képzési költség: teljes projektben maximum 450.000 Ft/fő és 3000 Ft/fő súlyozott
óradíj.
b) Szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül), amelyből
az ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők).
c) Utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a munkavégzéstől
eltérő helyszínen kerül megtartásra.

d) A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei
(maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
e) A képzésben részt vevő munkavállalónak a személyi jellegű költségei, maximum
az a)-c) pontban felsorolt költségek összértékéig, de legfeljebb személyenként a
minimálbér ötszörösének mértékéig.
Belső képzés esetén:
a) Az oktatók személyi jellegű költségei: a képzést végző munkavállaló bér- és
járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb kifizetések.
b) Képzéshez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök.
c) A képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése.
A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó
támogatási összeg (mely magában foglalja az a), b) és c) pontban nevesített
díjakat) nem haladhatja meg a 450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő
súlyozott átlagos óradíjat.
A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.
d) Az oktatók és képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a szállás- és
ellátás költségeket is.
A szállás és ellátás költsége együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül) lehet,
amelyből az ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők).
Utazási költség akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől eltérő
helyszínen kerül megtartásra.
e) A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei
(maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
f) A képzésben részt vevő munkavállalónak a személyi jellegű költségei, maximum
az a)-d) pontban felsorolt költségek összértékéig, de legfeljebb személyenként a
minimálbér ötszörösének mértékéig.
II. 1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő pénzügyi vezető bér-, és az ahhoz kapcsolódó
járulék költsége (12%)
Amennyiben a támogatást képzési támogatásként veszi igénybe a pályázó, akkor ez a költség
NEM elszámolható.
III. Egyéb költségek
a) előkészítés költségeként kizárólag közbeszerzési eljárás költsége számolható el, a
projekt összköltségének maximum 2%-áig
b) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az
igényelt támogatás 2%-ig tervezhetők
c) az elkülönített, a támogatás fogadására szolgáló bankszámla számlanyitási és
számlavezetési díja, valamint tranzakciós költségei legfeljebb havi 10.000 Ft-ig
számolható el

d) egyszeri könyvvizsgálat költsége: amennyiben a projekt befejezésekor kötelező a
projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás
részeként szükséges benyújtani.
Amennyiben a támogatást képzési támogatásként veszi igénybe a pályázó, úgy az ezen
pontban felsorolt tevékenységekre támogatás NEM igényelhető.

