Támogatott képzések megvalósítása, a közlekedési és kapcsolódó ágazatok
vállalatai, vállalkozásai részére
GINOP-6.1.9-18.
Benyújtási határidő

A vállalkozások a Programba annak zárásig, illetve a rendelkezésre
álló támogatási keret kimerüléséig jelentkezhetnek.
Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás formája
Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg

Támogatás összege

Mikro-, kis és középvállalkozás, nagyvállalkozás, aki rendelkezik
legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, közlekedési és kapcsolódó
ágazatokból, amelyek TEÁOR besorolása a következők lehetnek:
 05 Szénbányászat
 06 Kőolaj-, földgázkitermelés
 07 Fémtartalmú érc bányászata
 08 Egyéb bányászat
 09 Bányászati szolgáltatás
 22 Gumi-, műanyag termék gyártása
 23 Nemfém ásványi termék gyártása
 25 Fémfeldolgozási termék gyártása
 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
 27 Villamos berendezés gyártása
 28 Gép, gépi berendezés gyártása
 29 Közúti jármű gyártása
 30 Egyéb jármű gyártása
 33 Ipari gép berendezés, eszköz javítása
 41 Épületek építése
 42 Egyéb építmény építése
 43 Speciális szaképítés
 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
 50 Vízi szállítás
 51 Légi szállítás
 52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
 53 Postai, futárpostai tevékenység
 71 Építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés
 77 Kölcsönzés, operatív lízing
 81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
 84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
 85 Oktatás
 86 Humán-egészségügyi ellátás
1,0 milliárd Ft, közvetlenül a közlekedési és kapcsolódó
ágazatokban tevékenykedő nagyvállalatok, valamint mikro-, kis- és
középvállalkozások munkavállalóinak képzésére fordítható.
A fenti összegből legalább 400 millió Ft-ot szükséges a mikro-, kis és
közép vállalkozások munkavállalóinak képzésére felhasználni.
A képzési költségek azonban nem haladhatják meg átlagosan
résztvevőnkénti 580 000 Ft/fő költséget, illetve a 125 000 Ft/fő
átlagos támogatási összeget.
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Előleg

Támogatási területi korlátai

Támogatásban részesülő munkavállalók
száma
Támogatási intenzitás

A program keretében előleg nem igényelhető, a támogatás
folyósítására az elszámolások benyújtását és elfogadását követően
kerül sor.
A képzésben résztvevő munkavállalók munkaszerződése szerinti
munkavégzés helye a kevésbé fejlett régiókban lehet: ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, NyugatDunántúl vagy Közép-Dunántúl.
A Program keretében tervezetten 12 000 fő képzésbe vonására
kerül sor, ebből 8 000 fő a közlekedési ágazatban tevékenykedő
vállalatok vagy vállalkozások munkavállalóit érintő bevonás.
A támogatás intenzitása az állami támogatási kategóriának, illetve
a képzési díjmértékének a függvénye.
 csekély összegű támogatás (100% elméleti támogatási
intenzitás),
 jogi monopólium (100% elméleti támogatási intenzitás – nem
minősül állami támogatásnak),
 képzési támogatás (legfeljebb 50-70% közötti elméleti
támogatási intenzitás),
 személyszállítási közszolgáltatás ellentételezése jogcímen
nyújtott támogatás (100% elméleti támogatási intenzitás – a
bevétellel nem fedezett indokolt költségek 100%-a).

Támogatható képzések

A képzési programok megvalósításához a
KTI
Nonprofit
Kft.
az
alábbi
szolgáltatásokat biztosítja

Elszámolás

Támogatásban nem részesíthetők köre

Amennyiben az átlagos képzési költség nem haladja meg a 125.000
Ft-ot, az arra lehetőséget adó támogatási kategóriákban a költség
akár 100%-ban finanszírozható támogatás terhére.
A Program keretében a képzési jegyzéken szereplő képzések
megvalósítását igényelhetik a vállalkozások. A támogatás egyik
feltétele, hogy a képzési programokat a képzési jegyzéken
megjelölt óraszámban, a közzétett képzési program szerint kell
megvalósítani. A program keretében a képzési díjak (illetve
vizsgakötelezettség esetén az első vizsga díja) támogatható.
digitális tananyag adott képzési programrész zárt rendszerű
elektronikus távoktatás formájában történő megvalósításához
(egyes képzési programok esetén),
zárt rendszerű elektronikus távoktatási képzésmenedzsment
rendszer igénybevétel lehetősége,
képzési helyszín (kapacitás függvényében, előzetes foglalás
alapján),
képzési eszközök (kapacitás függvényében, egyes képzési
programok esetén).
A támogatási összeg az elszámolás vállalkozás általi benyújtását
követően, az abban foglaltak vizsgálata során kerül megállapításra.
A vállalkozás kérelmében – tekintettel arra, hogy a megvalósítás
során előfordulhatnak a tervhez képest változások -, csak egy
előzetesen tervezett támogatási összeget kell meghatározni,
törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a tervben foglaltaknak
megfelelő legyen a teljesítés, ez ugyanis meggyorsíthatja az
elszámolás vizsgálatát és a támogatás folyósítását.
 Végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt áll;
 Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatokra
vonatkozó törvény követelményének;
 Nem köztartozásmentes adózó;
 Legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a
saját tőkéje lecsökkent a törzstőke (alaptőke) jogszabályban
előírt legkisebb mértéke alá;
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Megvalósítás lépései

Feltételek, vállalások, egyéb információk

Jelentkezés módja

Megvalósítás határideje

Saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív;

- Képzési igény jelentkezése (folyamatosan)
- Jóváhagyott képzési igények alapján ágazati munkáltatói
igénylista közzététele, folyamatos frissítése
- Képzők jelentkezése a képzési jegyzékre kerülés érdekében
(folyamatosan)
- Képzési jegyzék közzététele folyamatos frissítése
- Vállalkozás (munkáltató) kiválasztja a képzési jegyzéken szereplő
képzést és képzőt, és kérelmet nyújt be a képzés támogatására
- Mind a vállalkozás, mind a képző megállapodást köt a KTI
Nonprofit Kft-vel a képzések megvalósítása érdekében
- Képzések megvalósítása
- Önrész kifizetése a vállalkozás által a képző részére
- Képzés lezárását követően elszámolás benyújtása
- Támogatási összeg megállapítása, támogatás folyósítása a képző
részére.
 A képzések kizárólag a Portálon közzétett képzési jegyzéken
szereplő képzések közül választhatók ki.
 Amennyiben a vállalkozás kérelme „soft skills” fejlesztést célzó
képzések megtartására is irányul, az ilyen célú képzésekre
igényelt támogatás legfeljebb a teljes igényelt támogatás 30%át teheti ki.
 Előnyben kell részesíteni azon személyeket, akik még nem
részesültek korábban hazai költségvetés vagy uniós forrás
terhére megvalósuló projektben képzési támogatásban vagy
nem rendelkeznek szakképesítéssel.
 Egy személy csak egy képzésen vehet részt a Program
keretében.
 Helyszíni ellenőrzésre sor kerülhet, melyre az ellenőrzést
megelőzően 3 munkanappal tájékoztatják a vállalkozást.
A támogatott képzés megvalósítása érdekében a vállalkozásoknak
kérelmet kell benyújtaniuk a KTI Nonprofit Kft. részére, postai úton,
vagy személyesen a pályázati leírásban megjelölt címre.
A Program keretében tervezett képzéseket – valamennyi
vizsgatevékenységet is beleértve – le kell zárni legkésőbb 2023.
március 31-én.

Pályázat eredeti forrása:
https://kkvkportal.hu/hirdetmeny-vallalkozasoknak/
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