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GINOP-5.2.4-16
Gyakornoki program vállalati pályakezdők
támogatása

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az
intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége,
szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
A benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2.300.000 forint maximum 30.000.000 forint
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás
legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de maximum 15 millió forint összegű előleget biztosít.
Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:
a) Gyakornokok foglalkoztatása
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok
ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak
beszerzése.
c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt
mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
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.
A teljes pályázati dokumentációt letöltheti a nyílra kattintva!

A pályázat benyújtási határidejét meghosszabbították:
2016 augusztus 1-től 2020. március 31-ig

NFA-2018-KKV Pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
Hatmilliárd forintból idén már második alkalommal hirdeti meg a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt programját. A jelen felhívás célja a
KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében - az új
munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása.
A támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként
nyújtható, melynek mértéke új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.
Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként az alábbi feltételek mellett további összeget igényelhetnek:
kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új
munkahelyenként további 700 ezer
az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső
foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 1,5 millió
a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem
töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő
foglalkoztatásának vállalása esetén új munkahelyenként
további 1,5 millió forint
Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett járásban vagy
településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatást
kaphatnak, így új munkahelyenként a vállalatok akár 3,4 millió Ft összegű támogatásban is részesülhetnek.

Pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén
székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok
szerint:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság,
valamint egyes jogi személyek vállalata,
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997.
évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti
egyéni vállalkozó.

Támogatható tevékenységek:
új eszközök, gépek beszerzése,
immateriális javak költségei,
továbbá ingatlan vásárlása (Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül
a vállalkozás mérlegébe, vagyis a vállalkozás használatában még nem állt)
tárgyi eszközökhöz,
épületekhez kapcsolódó bérleti díjak,
lízing költségek,
új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési
A támogatás intenzitása:
Más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az
Átr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
a Közép-Dunántúl régióban 35%,
a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
a Közép-Magyarország régióban 35% illetve 20%.

Fenntartási kötelezettség
A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti
foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3
évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.
Foglalkoztatási kötelezettség
A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést
megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen és a létszámbővítés eredményeként felvett
többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos
statisztikai állományi létszámot megtartva).

A pályázat benyújtási határideje: 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig
Forrás: www.kormany.hu

A teljes pályázati dokumentációt letöltheti a nyílra kattintva!

További kérdés esetén forduljon írásban tanácsadónkhoz,
vagy keresse munkatársainkat!

KÉRDEZEK!
Büki Péter
Pályázati tanácsadó

