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a támogatás összege
 képzési költségből (kötelező),
 képzés miatt kiesett bértámogatásból,
 projekt-előkészítés,
 projektmendzsment
 és szakmai megvalósítói költségekből állhat.
A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező
legkisebb munkabér 150%-át.
Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ:
 Mikro- és kisvállalkozás 70%
 Középvállalkozás 60%
 Nagyvállalat 50%
Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.
Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás szervezéséhez,
lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására:
 Mikro- és kisvállalkozás 100%
 Középvállalkozás 70%
Az egy vállalkozás részére nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:
 Mikro-, kis- és középvállalkozás 75 millió
 Nagyvállalat 150 millió
Az elszámolható összköltség NEM haladhatja meg a szervezet utolsó lezárt évének éves nettó
árbevételének összegét.
Kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:
- 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.

Egy kérelmen belül több képzés is szerepelhet (tehát pl. egy önálló kérelemben több képzés és
képzés típus is szerepelhet). Egy meghirdetés alkalmával azonban egy cég csak egy kérelmet nyújthat
be, vagy önálló, vagy együttes kérelem formájában. Egy munkavállaló egy kérelmen belül több
támogatott képzésben is részt vehet, de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt,
egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.
Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
Kiemelten azon cég,
 amelynek a saját tőkéje az utolsó lezárt évében negatív volt;
 amelynek a saját tőkéje a törzstőke legkisebb mértéke alá csökkent;
A munkáltatóra (támogatott vállalatra) vonatkozó feltételek
 rendelkezik legalább 1, teljes lezárt évvel
 a képzés megvalósításához szükséges önerőt bankszámla kivonattal tudja igazolni;
A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek
 Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább
8 fő képzése szükséges.
 A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott,
magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is,
aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás
alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához
engedély nem szükséges.
Képzőkre vonatkozó feltételek:
 A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
 A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó vagy az utolsó előtti lezárt teljes
üzleti évek egyikében elérte az 1 millió Ft-ot
 A képzőintézmény rendelkezik a választott képzéstípusnak megfelelő, OSAP adatlappal vagy
FIR adatszolgáltatással vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) történő
adatszolgáltatással igazolt, az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett
képzését igazoló referenciával
 A képzőintézmény rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2020. január
01-től hatályos állapot szerinti bejelentéssel, engedéllyel
Támogatható képzés típusok
1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás,
vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez
szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
2. Soft skill képzés
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák
megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi,
vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia
megszerzésére, fejlesztésére irányul.
4. Nyelvi képzés
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben
megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Támogatás időtartama, mértéke
A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 18 hónap lehet, ezen
időszakon belül kell a támogatási programot megvalósítani.
A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű
ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a
támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti
évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
Az egy főre jutó havi bértámogatás, képzési támogatás, projekt előkészítés, projektmenedzsment és
szakmai megvalósítói költségének összege nem haladhatja meg a megállapításkor hatályos kötelező
legkisebb munkabér másfélszeresét.
A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy
szempont: hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt
ágazat, IKT képzések 25%-ban; bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető.

A támogatás feltételesen vissza nem térítendő
A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre
meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában
visszakövetelésre kerül.

A képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően kerül végrehajtásra a
visszamérés.

Kérelemhez csatolandó mellékletek listája

- Nyilatkozat a beszállítói integrátor, valamint a beszállító(k) között fennálló, a beszállítói
tevékenységre vonatkozó szerződéses jogviszony igazolásáról
- Önerőre vonatkozó igazolás: bankszámlakivonat
- Képző kiválasztásának alátámasztásához szükséges, „A képző kiválasztásának alátámasztására és
képzőre vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények c.
mellékletben foglaltak alapján készült dokumentumok és önköltségszámítást
- Oktató költségének alátámasztása belső képzés esetén (Amennyiben az oktató nem a támogatást
igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget)
- Amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén

és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.
- Bérelt eszköz esetében 3 db árajánlat alapján szükséges a költség alátámasztásához
- Beszállító integrátori meghatalmazás
- képzési tananyag tartalma, képzési módszerek
- képzés modulzáró feltételek
- amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában köztartozás mentességet
igazoló dokumentum
- referencia képzés igazolásának dokumentuma
- foglalkoztatási és képzési összesítő
- egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, SZJA törvény szerint
egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat, melynek
másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az
eredetivel mindenben megegyezik.

