Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
(GINOP-6.1.5)
Támogatást
köre:

igénylők

Támogatható
tevékenységek:

Nagyvállalkozások, amelyek:


legalább két lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Képzések lebonyolítása:
 saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső
képzésként vagy
 vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
 saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy
ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként
(beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és
a képzést követő elégedettségmérést)
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt előkészítési tevékenységek
 vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó
részének kidolgozása;
 HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések
kidolgozása vagy továbbfejlesztése;
 közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek (közbeszerzési terv
elkészítése).
b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
 a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi,
tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, stratégiák kidolgozása,
munkavállalói igények felmérése;
 belső képzések esetében képzési program, tananyag kidolgozása.
c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
 projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi
menedzser) biztosítása
 adminisztrációs munkatársak alkalmazása
d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai
megvalósító(k) alkalmazása
e) Munkahelyi mentor alkalmazása

A felhívás keretében
támogatható az alábbi
képzések bármelyike:







Támogatás mértéke:

OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1.
§ (2) a) pontja alapján
Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve
az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés
Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések
Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés
az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti
képzések (a továbbiakban: az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések)

100%, 50% vagy 60% lehet

Előleg:

50%

Területi korlátozás:
Kötelező vállalások:

Közép-magyarországi projektek nem támogathatóak
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig:



legalább 17 főt bevon a képzésekbe, melyből munkavállaló legalább 15 fő,
melyek minimum 5%-a, de legalább 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló;
a képzés során a résztvevők minimum 80%-a tanúsítványt vagy
bizonyítványt szerez (amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között
a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, minimum 60%a tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez).

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem
foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, saját toborzás keretében, a képzésekbe
a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi
célcsoportokból:



Támogatás összege:
Projekt időtartama:
Benyújtás:

a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott
legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső
egyéb munkavállalási korú inaktív személyek
Minimum 10 Millió Ft – maximum 100 Millió Ft
Maximum 24 hónap

2018. március 12. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig

