GINOP 5.2.5-16-2016

„GYAKORNOKI PROGRAM –TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁSOK”
CÍMŰ KIEMELT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPDUNÁNTÚLI RÉGIÓ TEKINTETÉBEN

Készítette: Kulcsár Szilvia – főigazgató
Székesfehérvári Szakképzési Centrum

GINOP – GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS
INNOVATÍV OPERATÍV PROGRAM
EU2020 stratégia 11 tematikus célkitűzéséből, a GINOP nyolc különböző
tematikus célt támogat – a foglalkoztatás 75% fölé emelése érdekében.
– GINOP 1 – Vállalkozások versenyképességének javítása és
foglalkoztatásának ösztönzése
– GINOP 2 – Tudásgazdaság fejlesztése
– GINOP 3 – Infokommunikációs fejlesztések
– GINOP 4 – A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági
fejlesztése
– GINOP 5 – Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodó-készség
fejlesztése
•
•

Munkahelyteremtés,
Munkaerő versenyképességének javítása.
–
–
–
–

Munkaerő piaci kompetenciák fejlesztése
A munkaképes korú lakosság digitális készségeinek fejlesztésére
A duális képzés fejlesztése
Egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése

– GINOP 6 - Versenyképes munkaerő
– GINOP 7 - Turizmus
– GINOP 8 - Pénzügyi eszközök

IGR – IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER

Azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem
nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott
időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az
elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a
tanulásra.
Cél:
• minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben,
inaktivitásban vagy tanulás nélkül
• személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci
helyzetük javításához
Szakképzetlen fiatalok: elsősorban visszatérés a tanuláshoz, új
a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzése
Szakképzett fiatalok: a munkatapasztalat megszerzése, a
versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére

IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER EGYES ELEMEI

• Ginop 5.2.2 -14 – Fiatalok vállalkozóvá válása, A – B
komponens

• Ginop 5.2.3 -16 – Fiatalok vállalkozóvá válása –
vállalkozás indítási költségeinek
támogatása
• Ginop 5.2.4 -16 – Gyakornoki program pályakezdők
támogatására

• Ginop 5.2.5 -16 – Gyakornoki program - támogató
szolgáltatások

AZ IGR , A GINOP 5.2.4-16 ÉS A GINOP 5.2.5-16
PROGRAMOK KAPCSOLÓDÁSA

• A projekt az Ifjúsági Garancia rendszer
részeként valósul meg.
• Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként
megvalósuló gyakornoki foglalkoztatás azt
jelenti, hogy a gyakornokként foglalkoztatott
fiataloknak a területi kirendeltségeken (Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya)
regisztrálniuk kell az Ifjúsági Garancia
program
résztvevőiként,
még
a
munkaviszony létesítését megelőzően.

AZ IGR , A GINOP 5.2.4-16 ÉS A GINOP 5.2.5-16
PROGRAMOK KAPCSOLÓDÁSA

A GINOP-5.2.5-16 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK PROJEKT CÉLJA

• a
GINOP
5.2.4-16
Gyakornoki
program
pályakezdők támogatására című projekt keretében
támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségét
minél szélesebb körben elterjessze,
• A Partnerségi Megállapodásban megfogalmazottak szerint segítse a fiatalok munkaerő-piaci
integrációját, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki
képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai
gyakorlati ismerete, munkatapasztalata, ezáltal
munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk
lehetősége.

A PROJEKT MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEIHEZ
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK
• A szakképzési centrumokon keresztül a GINOP-5.2.4-16
Gyakornoki program ismertségének minél szélesebb körű
elterjesztése.
• A fiatalok és a gazdálkodó szervezetek bevonása a
Gyakornoki programba
• A fiatalok, szakképzési centrumok és gazdálkodó szervezetek
közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítése.
• Komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenység
végzése a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a
gyakornokok minél hatékonyabb felkészítésével
• Rugalmas támogató rendszer működtetése és a gyakorlati
ismeretekkel felvértezett fiatalok vállalkozások felé történő
közvetítésének megvalósítása.

AMI EDDIG TÖRTÉNT

MÉRFÖLDKÖVEK

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK

Kötelező vállalások

Célérték

Célérték elérésének
időpontja

A gyakornoki programról
történő tájékoztatással
elért vállalkozások
száma

3000 db

A projekt fizikai
befejezése

A gyakornoki programról
történő tájékoztatással
elért fiatalok száma

9000 fő

A projekt fizikai
befejezése

A program során az
előrehaladási napló
alapján nyomon követett
gyakornokok száma

4500 fő

A projekt fizikai
befejezése

CÉLCSOPORTOK

• Közvetlen célcsoport
– Kis-és középvállalkozások
– Gyakornokjelölt fiatalok
– Vállalati gyakornoki kapcsolattartók

• Közvetett célcsoport
– Támogatásban nem részesülő
• Kis-és középvállalkozások
• Fiatalok

A BEVONT, TÁMOGATOTT MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA
• Jogi formától függetlenül vállalkozásnak tekinthető minden
entitás, ami gazdasági tevékenységet végez. A mikro-, kisés középvállalkozások kategóriája olyan vállalkozásokat
tartalmaz, amelyek
–
–
–
–

foglalkoztatottjainak száma nem haladja meg a 250 főt,
éves forgalmuk pedig nem több mint 50 millió euró,
éves mérlegük pedig nem haladja meg a 43 millió eurót.
(beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő vállalkozásokat is)

• Csak a kevésbé fejlett régiók területén működő kkv-k
lehetnek a célcsoport tagjai. A Gyakornoki program több
helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden
megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell
lennie

A GYAKORNOKOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT
FELTÉTELEK

Mindegyikének együttes teljesülése szükséges!
• a fiatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat lakóhely szerinti illetékes
területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya)
regisztrálásra került az Ifjúsági Garancia alanyaként a foglalkoztatási
jogviszony létrejöttét megelőzően
• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor
• az iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés
keretében szerzett - az OKJ-ben 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 álltak munkaviszonyban a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban

A KONZORCIUM TAGJAI

1. Konzorciumim
partner: Győri
Műszaki
Szakképzési
Centrum

2. Konzorciumi
partner:
Székesfehérvári
Szakképzési
Centrum
(Ellátott terület:
Veszprém, Fejér,
Komárom-Esztergom
megye)

(Ellátott terület: GyőrMoson-Sopron, Vas,
Zala megye)

Konzorciumvezető:
6. Konzorciumi
partner: Egri
Szakképzési
Centrum

3. Konzorciumi
partner: Pécsi
Szakképzési
Centrum
(Ellátott terület:
Somogy, Tolna,
Baranya megye)

Győri Műszaki
Szakképzési
Centrum
4. Konzorciumi
partner: Szegedi
Szakképzési
Centrum

(Ellátási terület:
Nógrád, Heves,
Borsod-AbaújZemplén megye)

5. Konzorciumi
partner: Kisvárdai
Szakképzési
Centrum
(Ellátási terület:
Szabolcs-SzatmárBereg, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar
megye)

(Ellátási terület:
Bács-Kiskun,
Csongrád, Békés
megye)

KOMPLEX INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓI HÁLÓZAT

• Hálózati kapcsolattartó és/vagy tanácsadó
• Egyéb szakmai megvalósítók (pénzügyi, projekt asszisztens)
• Konzorciumi tag projektmenedzsment
– Projektmenedzser
– Pénzügyi menedzser
– Szakmai vezető

• Konzorciumvezető projektmenedzsment
–
–
–
–

Szakmai projekt koordinátor
Projektmenedzser
Pénzügyi menedzser
Szakmai vezető

• Összesen 106 fő szakmai megvalósító a 6 konvergencia
régióban

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK KONKRÉT FELADATAI

• A célcsoportok tájékoztatása a Gyakornoki
programmal kapcsolatos tudnivalókról, lehetőségekről.
• A kis-és középvállalkozások segítése a pályázat
benyújtásában – („Nem írunk pályázatot”)
• A potenciális gyakornokok és kkv-k felkutatása.
• A két legfőbb szereplő egymáshoz irányítása
• Az IGR-ben még nem regisztrált gyakornokjelöltek
irányítása a Járási Hivatalokhoz.
• Igazolások kiállításának előkészítése a kkv-kszámára.
• A programba bekapcsolódott gyakornokok nyomon
követése.
• Személyes kapcsolattartás.
• Vállalkozói adatbázis folyamatos bővítése

A GINOP-5.2.5-16 PROJEKT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
RÉGIÓS TEVÉKENYSÉGEI:

• Regionális nyitó rendezvény
• Régiós tudásmegosztások, tapasztalatcserék
• A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők
támogatására programot népszerűsítő rendezvények
(megyénként évente min. 2 alkalom)
• Kommunikációs kampány a GINOP 5.2.4-16
Gyakornoki program pályakezdők támogatására
program népszerűsítésére
• Regionális záró rendezvény (2020 április)

A PROJEKTEN IS TÚLMUTATÓ FONTOS CÉLJAINK

•

A Szakképzési Centrumokban folyó tevékenységek ismertségének
növelése a partnerek, különösen a kkv-k körében

•

A programban részt vevő 36 SZC közötti együtt működés erősítése

•

Bekapcsolódás az Ifjúság Garancia rendszerébe, az IGR
tevékenységeinek, célkitűzéseinek a népszerűsítése

•

A partnerszervezetekkel pl. Kamarákkal, Kormányhivatalokkal, Járási
Hivatalokkal, Széchenyi Programirodával való kapcsolat elmélyítése,
kiszélesítése

•

A projekt előkészítése, és megvalósítása során szerzett tapasztalatok
hasznosítása a centrumok közreműködésével a jövőben megvalósuló
egyéb kiemelt projektekben

•

A projekt során szerzett tapasztalatok, vállalkozói visszajelzések
felhasználása a szakképzés tartalmi fejlesztése során

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

