GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA
GINOP-5.2.4-16
A Felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,
felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a
fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint:
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 – 4 500 db.
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:
- rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem
számít bele), és
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
- az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
- a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülnek, vagy
- azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi
határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése
alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25% át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem, együttesen támogatható tevékenységek
 Gyakornokok foglalkoztatása
 Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy
szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az
alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó,
a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot
tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és
teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
 Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív
feladatok ellátása.
 Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben
meghatározott munkakörben.
 A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök,
immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához
szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az
átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az
átalakítása.
 A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges
és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális
és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra
alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén
nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan
beruházás).
 Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő
orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével
foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.
A projekt szakmai megvalósítására vonatkozó elvárások
a) Célcsoporttal szembeni elvárások:
A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes
teljesülése szükséges:
 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos
Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú
szakképesítéseket,
 a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat
tanulmányokat és nem is dolgozik,
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú
végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően
 a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az
Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan
regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.
b) Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:
 A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet
kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, valamint a támogatott időszak és
a továbbfoglalkoztatás teljes (akár fenntartási időszakra átnyúló) időszaka alatt a
munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
 A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási
időszak lejártát követő, soron következő beszámolóban, vagy első fenntartási jelentésben kell
igazolnia.

 Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal
bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c.
kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül
bérjellegű támogatásban részesült.
 A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal
Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának. A regisztrációt dokumentáló, a Járási
Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a jelen felhívás 2. sz.
melléklete szerinti Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozattal együtt.
 Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn
munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap)
vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt
végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó
kötelezettségeket.
 A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
o
o

9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése;
együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.

c) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:
 A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja)
tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év
munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok
esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három
vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg
illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését
követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap
végéig. Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását,
munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő
tevékenység dokumentálása.
A projekt területi korlátozása
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be
támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden
megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, DélDunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 900 000 Ft maximum
30 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Az elszámolható költségek köre
1) Gyakornokok foglalkoztatása:
a) Célcsoport támogatásának költsége

A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes
időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, 2016. évben a bruttó
129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó
200.000 forintot. Azaz az egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg
legalább bruttó 129.000 forint, de legfeljebb bruttó 200 000 forint összesen legfeljebb 9
hónapig.
2) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása:
a) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként
maximum havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását
(ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó
időtartamra az alábbiak szerint:
3) Adminisztrációs feladatok ellátása
4) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei
5) Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
b) Beruházáshoz kapcsolódó költségek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint
6) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
7) Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása
A projekt megkezdése
A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása
során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2019. november 30-ig.
A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 15
hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.
Előleg igénylése
5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára a megítélt
támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén
25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között.
Indikátorok

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu

