GINOP-5.2.4-16
GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA
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 gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz
betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások
számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget
teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új
munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

−

A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva
valósul meg.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
és
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülnek, vagy
 azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi
határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése
alapján azért 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:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági
társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti
társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 –
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit
közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság),
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló
vállalkozó),
 kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég),
 szövetkezetek (12).

KERETÖSSZEG:
−

15 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

500-4.500 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

Legalább 1,9 M Ft, legfeljebb 30 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

Legfeljebb 100% (támogatási kategóriától függően)

ELŐLEG:
−

KKV-k esetében: 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású
tevékenységek 50%-a, de legfeljebb 15 M Ft

−

Állami tulajdonú szervezetek esetében (amennyiben nem nonprofit gazdasági társaság): 5 millió Ft-ot
meghaladó megítélt támogatás esetében az utófinanszírozású tevékenységek 25%-a, de legfeljebb 7,5
M Ft

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig szükséges tervezni

−

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

−

A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum
15 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb
2020. február 28.

−

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be
támogatási kérelmek.

−

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek
a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,
Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező
célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi,
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

−

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet.

−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés.

CÉLCSOPORT:
−

A célcsoport tagjaival (a 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 szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú
szakképesítéseket,
 a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat
tanulmányokat és nem is dolgozik,
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint 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. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
−

Gyakornokok foglalkoztatása:
 a meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási
kérelemben meghatározott munkakörben,

−

Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
 A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki
lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként
szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító
kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló
(beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

−

Adminisztrációs feladatok ellátása:
 gyakornok foglakoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása

−

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
−

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása

−

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

−

A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges
infrastrukturális és ingatlan beruházás

−

Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás
vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

5 év, KKV-k esetében 3 év

−

A Támogatást igénylőnek/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia
kell, hogy a támogatott projekt keretében a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a
támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának
feléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS:
−

A gyakornok teljesítményértékelése: legalább 1 db

INDIKÁTOROK:
−

A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma: legalább 1 fő

