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A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA

• A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat 

szerzésének elősegítése

• Az iskola rendszerű képzésben, felsőoktatásban vagy felnőttképzésben 

megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése

• A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével 

együtt járó, bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a 

gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, a 

vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség 

esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek 

kialakítására is.



A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA

• A pályázat bér és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások részére 

a gyakornokok foglalkoztatására

• Támogatja a vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység 

ellátását

• Segíti az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek 

kialakítását

• Rendelkezésre álló forrás: 30 milliárd Ft 

• A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1000-9000 db.

• A támogatás intenzitása : 100 %



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

• Gyakornokok foglalkoztatása(megfelelő célcsoport, megváltozott 

munkaképességű)

• Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység(egy szakember 

kijelölése és foglalkoztatásának támogatása, aki lehet maga a vállalkozó 

vagy alkalmazott)

• Adminisztrációs tevékenység(gyakornok foglalkoztatásával összefüggő 

adminisztratív feladatok ellátása)

• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység

• Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási 

kérelemben meghatározott munkakörben 

• A gyakornoki munkahelyek kialakításához, munkavégzéshez szükséges 

eszközök, immateriális javak beszerzése 

• A gyakornoki munkahelyek kialakításához, a gyakornoki munkavégzés 

ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása a 

munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy 

foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt 



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

- A kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek  

rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

- és  amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek 

vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.



CÉLCSOPORTTAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor

• Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatásban vagy 

felnőttképzés keretében szerzett szakképesítést

• A foglalkoztatási jogviszony kezdetekor oktatási intézmény 

nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is 

dolgozik



CÉLCSOPORTTAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK

• Nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképesítéssel

• A támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a 

támogatási kérelem benyújtását megelőzően

• A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Járási 

Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerbe igazoltan regisztrált a 

munkaviszony létesítését megelőzően



GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSÁVAL SZEMBENI 

ELVÁRÁSOK

• Amennyiben a támogatást igénylő már 

létrejött munkaviszonyra nyújtja be a 

támogatási kérelmet, a munkaviszony 

kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti 

meg a kérelem benyújtását



GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSÁVAL SZEMBENI 

ELVÁRÁSOK

• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 

hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt

• Munkaszerződésben is rögzítendő: 9 hónapos gyakornoki idő és 4,5 hónapos 

továbbfoglalkoztatás kitöltése, valamint az együttműködés a vállalati gyakornoki 

kapcsolattartóval

• Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül 

álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) 

bekezdése szerinti ok miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy 

munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos 

támogatás elszámolható.

• A munkáltató új gyakornokot alkalmazhat, de maximum a támogatási időszak alatt 2 

alkalommal történhet ilyen módosulás.



FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

• Vissza nem térítendő támogatás !

• A támogatás összege: 

minimum 2.300.000 Ft maximum 30 000 000 Ft. 

• A támogatás maximális intenzitása 100 %

• Előleg a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 M Ft



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

• A célcsoporttag havi munkabérének a foglalkoztatás és 

továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori 

garantált bérminimumot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja 

meg a legfeljebb bruttó 250.000 forintot

• A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás 

költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, 

Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

• Vállalati kapcsolattartó esetében a támogatás maximum havi bruttó 80 000 Ft. 

(lehet bérköltség, megbízási szerződés, vállalkozói kivét, munkáltatót terhelő adók, 

járulékok)

• Dokumentációs, postai, telekommunikációs költségek, bankszámlanyitás és kezelési 

költség

• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költsége

• Eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás mértéke a teljes elszámolható 

költség max 25%-a



TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

• 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között lehetséges

• Online, elektronikus kitöltő programon keresztül

• Elektronikus benyújtást hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat papír 

alapú benyújtása Nemzetgazdasági Minisztériumhoz szükséges

• Elbírálás egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján történik



FORRÁS LEHÍVÁS

Országosan: 

2018. 05.23-ig támogatási döntéssel rendelkező projektek 

száma: 2 013 db

Támogatási összeg: 14 734 094 569 Ft

Zala megye: 

2018. 05.23-ig támogatási döntéssel rendelkező projektek 

száma: 77 db 

Támogatási összeg: 455 856 563 Ft



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELÉRHETŐSÉGE



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELÉRHETŐSÉGE



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELÉRHETŐSÉGE



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELÉRHETŐSÉGE



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELÉRHETŐSÉGE



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

Léránt Viktória

e-mail: lerant.viktoria@szpi.hu

telefon:+3620/2544071

www.szpi.hu

Zalaegerszeg, 2018.05.23.
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