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Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek

• Gyakornokok foglalkoztatása (megfelelő célcsoport, 

megváltozott munkaképességű)

• Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység (egy 

szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása)

• Adminisztrációs tevékenység (gyakornok(ok) 

foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok 

ellátása)

• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás



Támogatható tevékenységek

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység

• Megváltozott munkaképességű gyakornok 
foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott 
munkakörben 

• A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez 
szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése 

• A gyakornoki munkahelyek kialakításához, a gyakornoki 
munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és 
ingatlan beruházás

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki 
foglalkoztatása a munkába járás vagy a munkavégzés 
segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a 
dokumentált segítés ideje alatt 



Célcsoporttal szembeni elvárások

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

• Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy 

felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési 

Jegyzékben szabályozott szakképesítést

• A foglalkoztatási jogviszony kezdetekor oktatási 

intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat 

és nem is dolgozik

• Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettséggel nem rendelkezik



Célcsoporttal szembeni elvárások

• A támogatást igénylő vállalkozással nem állt 

munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően, kivéve…

• A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes 

Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerbe 

igazoltan regisztrált a munkaviszony létesítését 

megelőzően



• Amennyiben a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően a gyakornokkal még nem áll fenn 
munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását 
követő 60 napon belül létre kell hozni

• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt 
teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 
órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt

• 1 gyakornok csak egyszer vonható be és egy 
támogatott projektben részesülhet támogatásban!

Gyakornokok foglalkoztatásával 

szembeni elvárások



• A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a 
területileg, a projektmegvalósítás helyszínéhez 
legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési 
centrumnak.

• A támogatást igénylő 5millió Ft támogatási összeg felett 
köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által 
meghatározott személyes együttműködésre.

• A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 
napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának 
nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap 
átlagához viszonyítva.

Gyakornokok foglalkoztatásával 

szembeni elvárások



• Legalább középfokú végzettséggel rendelkező és 

legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkező 

szakember legyen és a TK benyújtását megelőzően 

legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkezzék a 

támogatást igénylőnél,

• 1-3 gyakornok esetén 1 vállalati gyakornoki 

kapcsolattartó

4-6 gyakornok esetén legfeljebb 2 ”mentor”

7 vagy annál több gyakornok esetén legfeljebb 3

Vállalati kapcsolattartóval szembeni 

elvárások



A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata:

• a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének 
segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, 
előrehaladásának dokumentálása előrehaladási 
naplóba

• továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával értékelést 
adjon a gyakornok munkájáról (teljesítményértékelési 
dokumentum)

• köteles együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki 
program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet 
végrehajtó területileg illetékes szakképzési centrummal,

Vállalati kapcsolattartóval szembeni 

elvárások



Az elszámolható költségek köre

Gyakornokok foglalkoztatása 

Célcsoport személyi jellegű ráfordításai 

• bérköltség: minimum bruttó 189. 500 Ft – maximum bruttó 

250 000 Ft

• hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók 

és járulékok, figyelemmel Munkahelyvédelmi Akcióterv 

keretében igénybe vett járulékkedvezményre

• munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: 

munkába járás, étkezési hozzájárulás, cafeteria, ruhapénz



Az elszámolható költségek köre

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű 

ráfordítás 

• bérköltség (munkaviszony): maximum bruttó 80.000 Ft

• természetes személlyel kötött számfejtett megbízási 

szerződés 

• vállalkozói kivét

• a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő 

adók és járulékok.



Az elszámolható költségek köre

• Általános költségek (dokumentációs, postai, 

telekommunikációs költségek, bankszámlanyitás és kezelési 

költség, könyvelés)

• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költsége

• Beruházás

• szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

• eszközbeszerzés és Immateriális javak beszerzésének költsége 

• infrastrukturális és ingatlan beruházás

Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, 

infrastrukturális beruházás 

mértéke a teljes elszámolható költség max 25%-a!



Finanszírozással kapcsolatos 

információk

• Rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd Ft

• A támogatott támogatási kérelmek várható száma 500-4500 

db.

• A támogatás összege:

minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft

• A támogatás maximális intenzitása 100 %

• Vissza nem térítendő támogatás !

• Előleg 5 millió forintot meghaladó megítélt támogatás 

esetében lehetséges. ( 50% )



A támogatási kérelem benyújtása

• 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között 

lehetséges

• online, elektronikus kitöltő programon keresztül

• elektronikus benyújtást hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozat papír alapú benyújtása Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz szükséges

• Az elbírálás egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 

alapján történik.



KÖSZÖNJÜK 

A 

FIGYELMET!

Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft.
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