GINOP PLUSZ-3.2.1-21
Vállalati képzések és bértámogatás pályázati forrásból
PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

TÁMOGATÁS CÉLJA
A vállalkozások munkavállalói olyan korszerű kompetenciák birtokába kerüljenek, melyek

gyakorlatban azonnal használhatók;

vezetői és munkatársi készségeket fejlesztő;

szervezetfejlesztő hatású
tudást biztosítanak mind a munkavállalók, mind a vállalkozások számára.

TÁMOGATÁS ELEMEI
Képzési támogatás keretében elszámolható:



képzési költség
a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső
munkaidőre jutó bruttó bér, de minimis támogatásként (választható)

KIK PÁLYÁZHATNAK?
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni cégek, egyéni vállalkozók
mikro-, kis- és középvállalkozások



legalább egy, (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti év
két, egymást követő évben az átlagos statisztikai létszám legfeljebb
249 fő és árbevétele legfeljebb 50 M euró vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 M euró

nagyvállalatok



legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti év
két, egymást követő évben az átlagos statisztikai létszám legalább
250 fő vagy árbevétele legalább 50 M euró és mérlegfőösszege
legalább 43 M euró

többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok



mint nagyvállalkozások
a kormány előzetes jóváhagyásával

KÉRELMEK TÍPUSAI
Önálló kérelem: A pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg képzést.
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Együttes kérelem: Együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes
kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállítók munkavállalóinak közös
képzését tartalmazza.

TÁMOGATÁS FORMÁJA
Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott
eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem
térítendő támogatássá (VNT).

MIKORTÓL ÉS HOL NYÚJTHATÓ BE A PÁLYÁZAT?
A támogatásra 2021. október 1. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de
legkésőbb 2021. december 31. napjáig a http://munka.hu oldalon található
nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, INTENZITÁSA
Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.
Mindkét támogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől
függ.
VÁLLALATMÉRET
Mikro- és kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nagyvállalat

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
70%
60%
50%

TÁMOGATÁSI MAXIMUM
50 millió Ft
50 millió Ft
100 millió Ft

MILYEN KÉPZÉSEKRE LEHET PÁLYÁZNI?


Szakmai ismeretekre irányuló képzés
amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges
kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.



Soft-skill képzés
gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható
kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés



Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia
megszerzésére, fejlesztésére irányul



Nyelvi képzés

MILYEN FORMÁBAN VALÓSÍTHATÓAK MEG A KÉPZÉSEK?
Legalább 16 órás képzés támogatható
 kontaktórás
 online
 távoktatás keretében
 zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is
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A képzések megvalósíthatóak
 vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként (engedéllyel rendelkező
képzőintézmény megbízásával, a hirdetményben szereplő feltételekkel), vagy


az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében



A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében 3 db árajánlat
alapján szükséges alátámasztani a képzési költséget.



Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltség-számítási módszertant
szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.



Belső képzés esetén, amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás
munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget.



Belső képzés esetén, amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját
székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3
ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.



Mikro-, kis és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében
legalább 8 fő képzése szükséges.

ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉSI ÓRADÍJAK
A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések
óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális
óradíjának 75%-át.

Képzés típusok

Szakmai ismeretre
irányuló képzés
Soft skill képzés
Információs és
kommunikációs (IKT)
technológiákra
irányuló képzés
Nyelvi képzés

Maximális elszámolható egy főre jutó
óradíj
(forint/fő)
Vásárolt
szolgáltatásként
Belső képzés esetén
megvalósuló
külső képzés
esetén
2 625

3 500

2 250

3 000

1 875

2 500

1 500

2 000

Maximális
csoportlétszám/képzés

12 fő

6 fő

A táblázat az elszámolható költségként figyelembe vehető maximumot tartalmazza. Nem
kizárt, hogy a képzés többe kerül, mint a lehetséges maximális támogatási összegek, de ebben
az esetben a támogatás alapjaként csak a maximális óradíj vehető figyelembe.

TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, MÉRTÉKE


A képzés megvalósításának időtartama a Hatósági támogatási szerződés megkötésétől
számított legfeljebb 12 hónap.
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A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll
rendelkezésre. (A záró elszámolás benyújtását követően a pályázó új kérelem
benyújtásával újabb képzési programokat valósíthat meg!)



Egy főre eső képzési költség: 200 000 Ft növelhető 300 000 Ft-ra



Bértámogatás: maximum a minimálbér másfélszerese (kizárólag a képzésben töltött
munkaórákra jutó bruttó bér és SZOCHO vehető figyelembe)



A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók
személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás
együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű
ráfordításainak a 25%-át.

IGÉNYELHETŐ ELŐLEG MÉRTÉKE


A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%). Kizárólag a képzési költség
esetében igényelhető.



A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési
jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.

EREDMÉNYESSÉGI ELVÁRÁSOK
Továbbfoglalkoztatási kötelezettség
Az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított 12 hónap minden képzésben részt vevő
munkavállaló vonatkozásában.
Képzésben résztvevők béremelése
A támogatást igénylő vállalkozás az adott képzésben való részvétel befejezését követő 12
hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállaló(k) esetében a vizsgált időszakban
átlagos bruttó bér vonatkozásában az adott évre (a támogatási kérelem benyújtásának
napját magában foglaló naptári évet értve ez alatt) meghatározott minimálbér-emelés
mértékén felüli béremelést hajt végre.
Részletesebb tájékoztató a pályázat hirdetményében olvasható
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/6/7/3/doc_url/GINOP_Plusz_321_Hirdetmeny_2021_08
_30.pdf
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