Munkahelyi képzések
támogatása
Mikro-,kis-és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.6.
Előadó:
Tóth László cégvezető, közgazdász, képzési és pályázati tanácsadó
Mondo Nyelviskola és Felnőttképzési Központ

A kis- és középvállalkozások meghatározása

u

KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

u

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

u

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

u

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

u

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

u

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

u

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

u

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

u

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

u

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen
eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Pályázat megnevezése:
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kisés középvállalatok munkavállalói részére
GINOP-6.1.6-17 (VEKOP-8.5.3)
u

Keretösszeg: 13 Mrd Ft

u

Támogatási kérelmek várható száma: 380 – 6346 db

u

Támogatás összege: minimum 3 millió, maximum 50 millió Ft

Pályázaton indulhatnak
u

rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel

u

az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt

u

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe

Támogatási intenzitás
u

Támogatás mértéke: 100 %, csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

u

Mi az a de minimis? Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év időszakában odaítélt
csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000 eurót.

u

Képzési támogatás, ha meghaladja a de minimis keretet:
u

mikro-,kisvállalkozás: 70 %

u

középvállalkozás: 60 %

u

megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy
hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 70 %

Elszámolható költségek
u

Projekt előkészítés költsége pl. Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek

u

Projekt menedzsment költség

u

Képzési költség

u

Kieső munkabér

u

Szállás, ellátás, utazás

Képzési költség elszámolhatósága
u

Maximum elszámolható képzési költség:580 000 Ft/fő

u

Súlyozott átlag: max. 4.000 Ft/fő/óra

u

Képzések típusai:

u

A kör: OKJ (pl. Emelőgépkezelő, Targoncavezető)

u

B kör: szakmai (pl. Vevőszolgálati asszisztens)

u

C kör: nyelvi (pl. Angol, német nyelvtanfolyam)

u

D kör: egyéb (pl. Informatikai képzések, Készség és képességfejlesztő
tréningek, Munkahelyi elsősegély, Tűzvédelem)

u

Nyelvtanfolyamok aránya max.15 % lehet!

u

Fontos! Külső képzést csak a képzésre engedéllyel rendelkező képző
szervezhet.

Egyéb információk
u

- A támogatható képzések minimum 80%-át külső képzésként és/vagy saját
teljesítés keretében szükséges megvalósítani

u

- a képzések legfeljebb 15 %-a lehet egyéb nyelvi képzés, ill. kombinált nyelvi
képzés (a %-os érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot
szükséges alapul venni)

u

- képzésbe azok a saját munkavállalók vonhatóak be, akik bruttó bére nem
haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap
átlagában a 405.459 Ft-ot.

u

- külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést
folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe

u

- valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra

Kötelező vállalások:
u

-Képzésben résztvevők száma: min. 3 fő

u

-Hátrányos helyzetű helyzetű saját munkavállalók aránya: középvállalkozások
esetén a képzésbe vont saját munkavállalók min. 5 %-a, de legalább 2 fő

u

-Képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya:
képzésen résztvevők min. 80%-a

u

-Képzésben résztvevő az a személy, aki a képzési órák legalább 90%-án jelen
volt

Javaslatok a képző kiválasztásához
u

Helyi, megyei képző kiválasztása

u

Olyan képzőt válasszanak, aki képes komplexen, több képzési kört,
képzéseket szervezni

u

Plusz pont jár, amennyiben olyan képzőt választanak, akinek az értékesítés
nettó árbevétele eléri az elmúlt 3 évben a 300 millió Ft-ot

u

Részt vett a TÁMOP 2.1.3 projektben, van tapasztalata a pályázati források
lehívásában

Javasolt folyamat
u

Elhatározás-kapcsolat felvétel képző intézménnyel

u

Projekt feltételeinek ellenőrzése – képző vagy tanácsadó

u

Képzési terv elkészítése – képző vagy tanácsadó

u

Pályázat elkészítése, beadása - képző vagy tanácsadó

u

Nyertes pályázat esetén a képzés megvalósítása – képző(k)

u

Elszámolás - képző vagy tanácsadó

Határidők
u

Beadási határidő:2018.március 13. 10:00 órától

u

A pályázatok várható nagy száma miatt célszerű minél előbb elkészíteni a
Képzési tervet, megvizsgálni, hogy a cég megfelel-e a pályázati feltételeknek

Kapcsolat
u

Tóth László

u

Okleveles közgazdász, képzési és pályázati tanácsadó

u

Elérhetőségek: 70/708-1237

u

Email: toth.laszlo@mondo.hu

u

Web: www.mondo.hu

