„Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja
és elhelyezkedésük támogatása” program
GINOP-5.3.13-20
Benyújtás ideje
Támogatás formája

2021. november 21-től – 2022. május 20-áig, vagy
forráskimerülésig.
Vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló keretösszeg

3 milliárd forint

Várható támogatások száma

2500 fő

Pályázók köre









Támogatás mértéke





Támogatható képzések







Aki elmúlt 18 éves;
Csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozást
segítő
ellátásban,
vagy
gyermeknevelési támogatásban részesül;
Magyarország területén, de nem Budapesten vagy Pest
megyében él;
Rendelkezik
ügyfélkapu
regisztrációval
és
bankszámlával;
Iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú
végzettséget;
Szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú
szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási igény
benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban
megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
Jelentkezéskor
legfeljebb
3
hónapja
folytat
tanulmányokat.
Magas intenzitású képzés esetén 12 hónapig havi 100
ezer forint, amely egyebek mellett a képzés helyszínére
történő utazást és a gyermekfelügyelet költségeit is
kompenzálja.
Alacsony intenzitású képzés esetén havi 40 000 forint, de
legfeljebb 200 000 forint.
Nyelvi és informatikai képzések esetén a tandíj összege.
Általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló
képzés;
Középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak
elvégzésére irányuló képzés;
Iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés
keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő szakképzés esetén;
Nyelvi (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz
nyelvből) vagy informatikai képzés.

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ



A támogatás időtartam nem haladja meg az 1 évet, és
vizsgázással együtt 2022. szeptember 30-ra be kell
fejeződnie.



Egyéb szabályok

Az ösztöndíj összegéből a képzés sikeres elvégzésének
ösztönzése céljából minden hónapban 40 000 Ft visszatartásra
kerül, amelyből 20 000 Ft a képzést lezáró vizsgán való
részvétel igazolását követően, a fennmaradó 20 000 Ft pedig
a képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése
esetén kerül egy összegben folyósításra.
 A képzés eredményes elvégzését mentori tevékenység és
védőnői közreműködés is segíti.
 A támogatást igénylő tartózkodási helyének és azon gyermeke
tartózkodási helyének, akire tekintettel az ellátást (CSED,
GYED, GYES, GYET) kapja, azonosnak kell lennie.
Ügyfélkapun keresztül:
A http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginoposztondij/4083/ oldalon az Online igénylőrendszer elnevezésű
linkre kattintva.

Benyújtás módja

Pályázat eredeti forrása:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

