A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a
munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról
GINOP PLUSZ – 3.2.1-21

Benyújtási határidő

2021. október 1-től – 2021. december 31-ig

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás!


Pályázók köre




Mikro-, kis-, és középvállalkozások legalább egy lezárt teljes
üzleti évvel;
Nagyvállalatok esetében legalább két lezárt teljes üzleti évvel;
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég és egyéni
vállalkozás;

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló
keretösszeg 15 milliárd forint.

Támogatás összege




Mikro-, kis és középvállalkozás: max. 50 millió Ft
Nagyvállalat: max. 100 millió Ft

Támogatási intenzitás





Mikro- és kisvállalkozás: 70%
Középvállalkozás: 60 %
Nagyvállalat: 50 %

Támogatásban részesülő kérelmek
típusai



önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját
munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy
vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést.
együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor
vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói
integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k)
munkavállalóinak közös képzését tartalmazza.



A projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett része erejéig.

Önerő
Támogatható képzések

1.
2.
3.
4.

Nem támogatható képzések

Elszámolható költségek

Szakmai ismeretre irányuló képzés
Soft skill képzés
Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló
képzés
Nyelvi képzés



Kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés
biztosításához szükséges képzések;
 A regionális beruházási támogatásban részesülő induló
beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló
induló beruházás munkavállalóinak képzése, ha a képzés az
induló beruházás beindításához és működtetéséhez
feltétlenül szükséges.
Külső képzés esetében:
 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége;
 Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége;
 Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége;
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Támogatásban nem részesíthetők köre

Feltételek, vállalások

Megvalósítás ideje

Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök
projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi
költségeket);
 Posta és adminisztrációs költségek;
 Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek:
o vizsgadíj, vizsgáztatási díj,
o bizonyítvány,
o tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége,
o előzetes tudásmérés, elégedettségmérés költsége,
o amortizáció költsége,
o munkaruha/védőruha,
o alkalmassági vizsgálat, szükséges speciális vizsgálat.
Belső képzés esetében:
 Oktató költsége,
 Oktatási helyszín (a saját székhelyen képzéshez kapcsolódó
rezsiköltségek és felhasznált eszköz- és anyagköltségek
elszámolhatósága biztosítandó.
ha a projekt megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
saját tőkéje legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mértéke
alá csökkent;
projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó
árbevétel összegét;
mezőgazdasági
termékek
feldolgozásához
vagy
forgalmazásához;
exporttevékenységhez;
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a
vállalkozás 2020. január 1-je és 2021. december 31. között
került nehéz helyzetbe;
De minis támogatás esetén továbbá:
halászati és akvakultúra-termékekhez;
a közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz;
A képző kiválasztásának alátámasztásához szükséges 3 db
árajánlat és képzőre vonatkozó feltételek teljesülésének
igazolása, a költségek megfelelő alátámasztása;
Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg
nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges;
Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor
saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen
megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni;
Legalább 16 órás képzések támogathatók;
Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő
képzési programú képzés rögzíthető;
Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási
kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi
igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a
záró elszámolást benyújtotta.
A támogatási szerződés megkötését követő 12 hónapon belül kell
a támogatási programot megvalósítani.

További információ: https://nfsz.munka.hu/cikk/1674
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