Gyakornoki program pályakezdők támogatására
(GINOP-5.2.4-16)
Támogatható
tevékenységek:

I. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (csak együttesen támogathatóak):
a) Gyakornok foglalkoztatása
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység
- A projekt megvalósítása során szakember kijelölése a gyakornok
foglalkoztatásának támogatásra (kapcsolattartás, adminisztráció
elvégzése)
c) Adminisztrációs tevékenység
d) Kötelezően előírt nyilvánosság tájékoztatás.
II. Választható tevékenységek:
a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges
eszközök, immateriális javak beszerzése, beleértve a megváltozott
munkaképességű gyakornok segítség nyújtására alkalmas technológia
kialakítása.
c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés
ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás, illetve
megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá
tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása.
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása
esetében, ha szükséges, a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével
foglalkozó személy foglalkoztatása

Támogatottak
köre:

Azon vállalkozások, melyek:
a)
b)
c)
d)

rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, illetve
magyarországi székhellyel,
mikro-, kis- és középvállalkozások,
éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat beadását
megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Jogi forma szerint:
e) Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
társaságok és non-profit gazdasági társaságok (Korlátolt felelősségű
társaság, Részvénytársaság, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti társaság,
Nonprofitbetéti társaság),
f) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
g) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,
h) szövetkezetek.

Támogatás
formája
intenzitása:

Vissza nem térítendő támogatás
és

100%
(hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló
foglalkoztatásával ettől eltérhet a támogatási intenzitás)

Támogatás
összege:

minimum 1 900 000 Ft - maximum 30 000 000 Ft

Kötelező
Vállalások:



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

Gyakornokokra
vonatkozó
feltételek:




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.
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.






Területi
korlátozás:

Nem támogatottak a Közép - Magyarországon megvalósuló projektek.

Tervezett
benyújtás:

2016. augusztus 1. - 2020. március 31.

Előleg:

5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az igénybe vehető
maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás esetén a megítélt
támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft, illetve a „Támogatottak köre” e)
pontjában megjelölt nem non-profit gazdasági társaság esetén maximum 25 %,
de legfeljebb 7,5 millió Ft.

