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A pályázat benyújtási határidejét 
átmenetileg felfüggesztették. Az 

itt közölt adatok tájékoztató 
jellegűek.  Aki jelentkezik, a 
részletekről folyamatosan 

tájékoztatjuk.



Támogatás igénylésének jogosultsági 
feltételei:

• 651/2014/EU rendelet szerinti mikro-, kis- 
vagy középvállalkozási státusz

• legalább 1 lezárt teljes üzleti év

• éves átlagos statisztikai létszám minimum 3 fő

• a vállalkozás nem tartozik kizáró rendelkezések 
hatálya alá



Támogatás összege, 
elszámolható költségek:

• minimum 3 millió forint, maximum 50 millió forint

• egy fő képzésbe vont munkavállalóra elszámolható maximális 
költség: 580.000 Ft

• egy fő képzésbe vont munkavállaló elszámolható bérköltsége: 
580.000 Ft

Elszámolható továbbá: 

• projekt és képzések előkészítésével kapcsolatos költségek
• projektmenedzsment költsége

• képzésszervezéssel, lebonyolítással foglalkozó munkatárs 
bérköltsége



Támogatási intenzitás, önerő:

• a támogatási intenzitás 100 %, amennyiben a 
pályázó rendelkezik de minimis kerettel – önerő 
nem szükséges

• amennyiben a pályázó de minimis keretét 
kimerítette, a támogatás intenzitása az 
alábbiak szerint alakul:
– mikro-, kisvállalkozás: 70 %
– középvállalkozás: 60 %

• megváltozott munkaképességű vagy hátrányos 
helyzetű munkavállaló képzése esetén: 70 %



Kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek:

 
 
 

• képzések lebonyolítása  külső vagy belső 
képzésként

• képzéshez kapcsolódó előzetes 
tudásmérés és utólagos 
elégedettségmérés



Képzésekkel kapcsolatos elvárások, 
százalékos korlátok:

• a támogatható képzések minimum 40 %-ának 
szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló 
képzésnek kell lennie (az összes képzés 
darabszámát alapul véve)

• a támogatható képzések maximum 7 %-a lehet nyelvi 
képzés (a tervezett összes képzési óraszámot alapul 
véve)

• külső képzések aránya: 80 %

• belső képzések aránya: 20 %



A pályázat elbírálásakor 
előnyt jelent:

• képzésbe vont munkavállalók minél magasabb aránya 
• a képzésbe vont hátrányos helyzetű munkavállalók 

aránya a kötelező 5 %-os mértéket meghaladja
• Hátrányos helyzetű munkavállaló aki:
• alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik
• 50 év feletti
• 25 év alatti fiatal, vagy pályakezdő
• megváltozott munkaképességű
• GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról tért vissza a 

megelőző 6 hónapban
• egy vagy több eltartottat egyedül nevel
• etnikai kisebbséghez tartozik



• IKT tárgyú képzéseket valósít meg a képzésbe 
vontak több mint 10 %-ánál

• Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő 
területekhez kapcsolódó tartalmú képzést valósít 
meg:

• járműgyártás
• specializált gép- és járműgyártás
• egészségipar
• turizmus
• élelmiszeripar
• zöldgazdaság
• infokommunikációs szektor
• a vállalkozásnak van nyertes GINOP pályázata
• a vállalkozásnak van már tapasztalata munkahelyi 

képzés tekintetében



Köszönöm  megtisztelő 
figyelmüket!


