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Gyakornoki program pályakezdők támogatására
(GINOP-5.2.4-16)

A pályázat célja
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű
képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának
elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi
foglalkoztathatóságuk növelése. A program egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a
vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan 9 hónapon keresztül,
másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és
szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Pályázók köre
Azon vállalkozások, amelyek:
a) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem
számít bele);
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt;
c) mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy olyan vállalkozásoknak minősülnek, amelyek
megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és
pénzügyi határértékeknek, azonban nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a
szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy
vagy több állami szerv irányítja.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit
gazdasági társaságok (113 – Kft., 114 – Rt., 116 – Kkt., 117 – Bt., 226 – Külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit Kft., 573 – Nonprofit Rt., 575 –
Nonprofit Kkt., 576 – Nonprofit Bt.)
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb
önálló vállalkozó)
c) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
d) szövetkezetek (12-).
Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, ill. Pest megye) területén megvalósuló
fejlesztés.1

1 A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel
támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (É-mo-i, Éalföldi, D-alföldi, Közép-dunántúli, Ny-dunántúli, D-dunántúli) régiók valamelyikében.

Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Gyakornokok foglalkoztatása: a felhívás feltételeinek megfelelő gyakornok /
megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása.
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: egy szakember kijelölése és
foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki
vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt
szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és
teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő
adminisztratív feladatok ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
Az a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak!
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) A felhívás feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok
foglalkoztatása.
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök,
immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához
szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az
átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az
átalakítása.
c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához
szükséges és indokolt mértékű infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott
munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra
szükséges átalakítása.
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében
- amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy
kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés
segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje
alatt.

További pályázati feltételek
Gyakornokokkal szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése
szükséges:
– 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor;
– iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett,
az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést2;
– 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.
2

Kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket.

A gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) heti 40
órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására
vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó
kötelezettségeket.
– A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó
munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott
munkabére.
– Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez:
- aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt;
- aki a GINOP-5.2.1-14. projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését
megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
– A támogatást igénylő 5 M Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes
szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az
együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal
kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.

A támogatás összege és mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 1.900.000 Ft max. 30.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható
költség 100 %-a.

A támogatás formája
Vissza nem térítendő.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében 5 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15
millió Ft.

A projekt megvalósítása
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2019. november 30-ig.

Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig
fenntartja a beruházás által megvalósult fejlesztést. A támogatásból foglalkoztatottak
munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott
foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenn kell tartania.

Pályázatok benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.
Bővebb információért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
NARIZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
H- 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 601
telefon: +36(62) 424-361
e-mail: iroda@nariz.hu
honlap: www.nariz.hu

