Munkahelyi képzések támogatása az összes régióban
TÁMOP-2.1.3.A-12/1,2
TÁMOP-2.1.3.B-12/1,2
TÁMOP-2.1.3.C-12/1,2

1. Támogatható tevékenységek köre:
•
•
•
•

szakmai képzések
idegen nyelvi képzések
a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
számítástechnikai, informatikai képzés

2. Képzést nyújtóval szembeni követelmények:
a. Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
• FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény
által nyújtott képzés
• képzések mikro- és kisvállalkozások esetében min. 70 %-ának,
közép-, és nagyvállalkozások esetében min. 50%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük
b. Belső képzések esetén:
• Intézményi akkreditáció nem szükséges
• Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső
képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. § (2)
bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint
kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.
3. Támogatás mértéke:
a. A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a:
•
•

amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis)
támogatásként nyújtható
feltétele: a vállalkozásnál a támogatás igénybevételének évében és
az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás
összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási
ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000
eurónak megfelelő forint összeget.

b. Általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális
képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
• Abban az esetben alkalmazható, ha a pályázó nem jogosult a fenti
de minimis támogatásra
• Az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő
maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű
munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, b) 20 százalékponttal, ha
a támogatást mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtják. Tehát speciális
képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 55%, míg
általános képzés esetén 80% lehet.
4. Támogatás összege:
Mikro- és kisvállalkozások:
Középvállalkozások:
Nagyvállalkozások:

max. 10 millió Ft
min. 1 millió Ft, max. 50 millió Ft
min. 10 millió Ft, max. 150 millió Ft

5. Elszámolható költségek:
a.

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
•

képzés költsége: (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek,
jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját, nem
elszámolható azonban a tananyagfejlesztés) A teljes projekt időszakra
vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási
összeg (mely magában foglalja a fent nevesített egyéb díjakat) nem
haladhatja meg a 450.000,- forintot, valamint a 3.000,- Ft / fő
súlyozott átlagos óradíjat. A képzések időtartama minimum 20 óra /
képzés.

•

szállás és ellátás költsége: együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA
nélkül), amelyből az ellátás költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben
résztvevők)

•

utazási költség (képzésben résztvevők): amennyiben a képzés a
munkavégzéstől eltérő helyszínen kerül megtartásra.

•

a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási
szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %a).

•

A képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben meghatározott személyi jellegű költségei, maximum
a képzési-, szállás és ellátás, valamint utazási költségek összértékéig,
de legfeljebb személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig. Az
egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított –
bérköltség a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva
számolható el.

b.

Belső képzések esetén:
•

az oktatók személyi jellegű költségei: a képzést végző
munkavállaló bér- és járulékköltsége, valamint személyi jellegű egyéb

kifizetések - ezen költségek az adott hónapban az érintett képzés
óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el;
•

egyéb folyó költségek, úgymint a képzéshez közvetlenül kapcsolódó
anyagok, fogyóeszközök;

•

a képzés során használt eszközök és felszerelések értékcsökkenése,
olyan mértékben, amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják.
A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető
képzésre jutó támogatási összeg (mely magában foglalja a fenti
nevesített díjakat) nem haladhatja meg a 450.000,- forintot, valamint a
3.000,- Ft / fő súlyozott átlagos óradíjat. A képzések időtartama
minimum 20 óra / képzés.

•

az oktatók és képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a
szállás- és ellátás költségeket is. A szállás és ellátás költsége
együttesen max. 8.000 Ft/fő/éj (ÁFA nélkül) lehet, amelyből az ellátás
költsége max. 4.000 Ft/fő lehet (képzésben résztvevők). Utazási
költség akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől eltérő
helyszínen kerül megtartásra.

•

a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási
szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %a).

•

A képzésben részt vevő munkavállalónak a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben meghatározott személyi jellegű költségei, maximum a
fenti pontok felsorolt költségek összértékéig, de
legfeljebb
személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig.

Közép- és nagyvállalatok pályázata esetén: 1 fő projektmenedzser, illetve 1 fő
pénzügyi vezető bér-, és az ahhoz kapcsolódó járulék költsége. (Ezen költségek
együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének
12%-át.)
6. Képzésen résztvevők köre:
•

Kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás munkavállalói, a
segítő családtag, a vállalkozás tulajdonosa és a vállalkozás vezető
tisztségviselője jogosult részt venni.

7. Pályázat benyújtásának időpontja:
A pályázatok benyújtása 2012. március 1-jétől lehetséges. A pályázatok
benyújtása és elbírálása folyamatos.

