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A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program 
a számok tükrében

• Támogatási keret: 30 milliárd Ft

• Igényelhető támogatás: 2,3 millió Ft – 30 millió Ft

• Támogatásra jogosultak köre: KKV-k, a Felhívásban leírt 
megkötésekkel

• Pályázat által finanszírozott gyakornoki fizetés: 
mindenkori minimálbér – 250 000 Ft (9+4,5 hónap)

• Egyéb a projektből finanszírozható tevékenységek:
– Vállalati gyakornoki kapcsolattartó ( mentor) kijelölése

– Gyakornok számára munkahely kialakítása, eszközbeszerzés

• Benyújtási határidő: 2020. március  31.

• Projekt fizikai zárása: 2021. július 31.



A szakmai megvalósítás legfontosabb feladatai I.

 Szakképzési centrumok feladatai

 Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

 Iratminták megküldése

 Segítségnyújtás

 Személyes együttműködés



A szakmai megvalósítás legfontosabb feladatai II.

 Vállalkozói feladatok

Munkaszerződés megkötése

Szerződés megküldése a szakképzési centrumnak

Nyilatkozat személyes együttműködések számáról

Gyakornok fejlődésének értékelése, dokumentálása

Előrehaladási napló töltése – támogatott időszak

Teljesítményértékelés – továbbfoglalkoztatási

időszak



A szakmai megvalósítás legfontosabb dokumentumai I.

 Tájékoztatás

 Igazolólap

 Igazolás 

 Kapcsolattartás

 Nyilatkozat személyes kapcsolattartásról

 Kapcsolattartási naplók

 Online tanácsadási napló



A szakmai megvalósítás legfontosabb dokumentumai 
II.

 Nyomon követés

 Irányítólap

 Előrehaladási napló

 Kapcsolattartási naplók

 Nyilatkozat munkaszerződés megkötéséről

 Visszajelzések mérése

 Elégedettségi kérdőívek



Az Előrehaladási napló

Információkat tartalmaz

 a vállalkozásra,

 a gyakornoki munkaviszony egyes elemeire,

 a gyakornokra,

 a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra vonatkozóan.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó értékeli a gyakornok
szakmai és személyes kompetenciáit.



Előrehaladási napló
benyújtása I.

 Határidők:

foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig

támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő 

hónap végéig

 Módja:

az 5. hónap  végén elektronikusan

a 9. hónap végén elektronikusan és papír alapon

 Kinek a részére?

Szakképzési centrum, hálózati kapcsolattartó részére

EPTK felületen – csak akkor, ha már rendelkezik 

Támogatói Okirattal



Személyes együttműködés a hálózati kapcsolattartóval

 Célja: a Gyakornoki program sikeres

megvalósításának támogatása

 Formája:

 e-mail

 telefon

 személyes – szakképzési centrumokban

– a program megvalósítási helyszínén

www.gyakornok.info.hu



A megvalósítás helyszínén történő személyes együttműködés

Előre egyeztetett időpontban

Résztvevők:

 hálózati kapcsolattartó

 vállalkozás képviselője

 vállalati gyakornoki kapcsolattartó

 gyakornok



Elégedettségi kérdőívek

Kitölti

 a gyakornok,

 a vállalati gyakornoki kapcsolattartó,

 a vállalkozó.

Célja

 megismerni a kitöltő
 Gyakornoki programmal kapcsolatos véleményét,

 kritikai észrevételeit;

 javítani az eredmények alapján a Program színvonalát.



Elért eredmények

Kötelező vállalások Célérték Célérték elérés időpontja

A gyakornoki programról 
történő tájékoztatással elért 
vállalkozások száma

5000 db a projekt fizikai befejezése

7917 db        
(158 %)

2018.05.14.

A gyakornoki programról 
történő tájékoztatással elért 
fiatalok száma

18000 fő a projekt fizikai befejezése

26987 fő 

(150 %)
2018.05.14.

A program során az 
előrehaladási napló alapján 
nyomon követett 
gyakornokok száma

9000 fő a projekt fizikai befejezése



Nyertes pályázatok megoszlása régiónként
2018.05.14.
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Nyertes pályázatok megoszlása megyénként
2018.05.14.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

C  9024 Győr, Nádor tér 4.

E  fodorne.katalin@gymszc.hu

W  www.gyakornok.info.hu


