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A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének 

javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról 

GINOP Plusz-3.2.1-21 

 

A felhívás célja: 

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a 

munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a 

munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján 

támogatást kaphatnak. 

 

A képzési program időtartama legfeljebb 12 hónap lehet. 

 

Pályázók köre: 

 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, nagyvállalat esetében legalább 

2 lezárt, teljes üzleti évvel, 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.  

 

Kizáró okok: 

 

A továbbadott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 

• amelynek, a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 

• amelynek, a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év 

éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb 

mértéke alá csökkent; 

• amely vállalkozás esetében a projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó, lezárt teljes üzleti év éves 

beszámolója szerinti nettó árbevétel összegét;  

• amely nonprofit gazdasági társaság esetében a projektjének az elszámolható összköltsége 

meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó, lezárt teljes üzleti 

év éves beszámolója szerinti összes bevétel összegét;  
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Kérelmek típusai: 

 

• önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy 

több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést, 

• együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes 

kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös 

képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt 

szolgáltatásként megvalósuló külső képzések. 

 

Képzésekre vonatkozó feltételek: 

 

• Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 

fő képzése szükséges, 

• Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető,  

• legalább 16 órás képzések támogathatók 

Az alábbi képzés típusok megvalósítása támogatható: 

• 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés 

Példa: létesítmény energetikus (szakképesítés), raktárvezető (szakképesítés) 

• 2. Soft skill képzés 

Példa: projekt alapú csapatmunka, vezetői készségek fejlesztése 

• 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés  

Példa: irodai szoftverek használata, CNC programozási ismeretek 

• 4. Nyelvi képzés 

Példa: alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés 

Elszámolható költségek: 

 

A) Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében: 

 

• Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége  

• Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége  

• Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége 

• Helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja, posta és adminisztrációs költségek 

• Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek  

B) Belső képzés esetében:  

• Oktató költsége 

• Oktatási helyszín költsége 
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Támogatás összege: 

 

Vállalatméret Támogatási maximum 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 50.000.000 Ft 

Nagyvállalat 100.000.000 Ft 

 

Támogatási intenzitás: 

 

Vállalatméret Támogatási intenzitás 

Mikro- és kisvállalkozás 70% 

Középvállalkozás 60% 

Nagyvállalat 50% 

 

Eredményességi elvárások: 

 

Képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért időtartam.  

 

• Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatási kötelezettsége 

• Képzésben résztvevők béremelése 

 

 

A kérelmek benyújtása: 

 

 

2021. október 1. -től - 2021. december 31-ig 


	A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról
	GINOP Plusz-3.2.1-21
	A felhívás célja:
	A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormá...
	Pályázók köre:
	Kérelmek típusai:
	 önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,
	 együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések...
	Képzésekre vonatkozó feltételek:
	 Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges,
	Elszámolható költségek:
	A) Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében:
	 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége
	 Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége
	 Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
	 Helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja, posta és adminisztrációs költségek
	 Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek
	 Oktató költsége
	 Oktatási helyszín költsége
	Támogatás összege:
	A kérelmek benyújtása:
	2021. október 1. -től - 2021. december 31-ig

