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GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program 

Alapvető cél 

A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat 
szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, 
ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására.  

Rendelkezésre álló 
forrás 

A rendelkezésre álló forrás: 10 Mrd forint. 
Támogatott pályázatok várható száma: 450-2400 db 

A támogatás mértéke Csekély összegű támogatásként maximum 100%. 
Támogatás összege: min. 4.032.000 Ft – max. 22.176.000 Ft. 

Pályázók köre 

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 
a) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és 
b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, és 
c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és 

d) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 
Jogi forma szerint: 

a) Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági 
társaságok és non-profit gazdasági társaságok 

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek 
c) szövetkezetek 

Megvalósulás helyszíne Magyarország, kivéve Pest megye és Budapest. 

Gazdálkodásra 
vonatkozó feltételek 

Nem pályázhat, aki/amely: 
a) amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 
év éves beszámolója alapján negatív, 
b) akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent, 
c) amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt 
üzleti év mérlegfőösszegét, vagy kisadózó vállalkozók esetében a 
megelőző lezárt, teljes üzleti év beszámolójában foglalt bevétel 60%-
ának megfelelő összeget, 
d) amelynek a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója valamint az utolsó üzleti évi beszámoló közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen 
aláírt dokumentuma (pl. jegyzőkönyv, határozat) a http://e-
beszamolo.im.gov.hu/ honlapon nem elérhető. 

Kötelezettségvállalás 
Statisztikai állományi létszámnövekedést eredményező gyakornok 
foglalkoztatása 6 hónapon keresztül támogatásból, és további 3 
hónap saját forrásból. 

Támogatható 
tevékenységek köre 

Önállóan nem támogatható kötelező tevékenységek: 
a) Gyakornokok foglalkoztatása 

b) az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció 
időpontjában 25, vagy megváltozott munkaképességű személy 
esetében 29 évnél fiatalabb személy, 

c) a 25 évesnél fiatalabb fiatal az Ifjúsági Garancia rendszerben a 
gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően regisztrált, 
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d) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés 
keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben 
szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ, 

e) a munkaviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali 
tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 

f) felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettséggel nem rendelkezik, 

g) A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a 
továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap, 

h) A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási 
kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti meg. 

i) Csak vis maior helyzet igazolását követően van mód a kieső 
gyakornok pótlására. 

j) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység 
A projekt megvalósítása során egy (legalább középfokú 
végzettségű) szakember kijelölése és foglalkoztatásának 
támogatása, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, 
segítő, értékelő, utógondozó, a szakképzési centrummal kapcsolatot 
tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, 
előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be. 

k) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása 
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez 

szükséges feltételek kialakítása. 
c) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki 

foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés 
segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása. 

A projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig előre be nem 
jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázó vállalja, 
hogy munkanapokon legalább 10.00 és 14.00 között a projekt 
megvalósítási helyszínén 1 fő nyilatkozattételre feljogosított személy 
tartózkodik, aki a projekt előrehaladásáról tájékoztatást tud adni. 

Elszámolható 
költségek 

1. Gyakornok foglalkoztatása (min. Garantált bérminimum – 
max. 360 000 Ft/hó) 
Célcsoporttagok havi munkabére és járulékai, közterhekkel együtt. 

2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása 
Foglalkoztatás költsége, max. 120.000,- Ft/hó, közterhekkel együtt. 

3. A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges 
feltételek kialakításához kapcsolódó költségek 
A projekt megvalósításához szükséges alábbi tevékenységekre 
egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség a személyi jellegű 
költségek max. 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint: 
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. 
- A gyakornoki munkahely/a munkavégzéshez szükséges feltételek 
kialakításához: 

a) Eszközbeszerzés költségei; 
b) Anyagköltség, Immateriális javak beszerzésének költsége; 
c) Infrastrukturális/ingatlan beruházás a munkahely kialakításához 

Projektidőszak Minimum 9 – maximum 15 hónap. 

Illetékes hatóság PM - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 

Beadási határidő 2019. október 15-től 2021. április 30-ig. 
A felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra. 

A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 
2019.07.05. 
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