Módosult a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.4-16 kódszámú) felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.416 kódszámú) felhívás módosult.
A kitöltő program a közlemény megjelenése után a későbbiekben fog változni, a kitöltő program rendelkezésre állásáról a Támogatást Igénylőket értesíteni
fogja a Támogató.
A rendelkezésre álló forrás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm.
határozat alapján módosult.
A módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:
Módosuló
pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

Felhívás 1. oldala





Felhívás 5. oldala

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának
növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését
eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és
járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok
foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül,
másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki
kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb
50 %-ának megfelelő, de maximum 15 millió forint összegű
előleget biztosít.

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő,
de maximum 7,5 millió forint összegű előleget biztosít.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével
együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén
egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a
legalább 1 fő gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon
keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki
kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely
tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
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3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
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a
lábjegyzet
a
szövegbe
került
áthelyezésre

munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására
is.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. Jelen felhívás forrását
az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000
db.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 20 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-6000 db.

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a
támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő minimum 1 fő célcsoporttag foglalkoztatása 13,5 hónapig (9
hónap foglalkoztatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás) a támogatási
kérelemben meghatározott munkakörben.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes
időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes
munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt
végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely
tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
-

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára
(9+4,5 hónap) vonatkozóan minimum egy fő gyakornokkal heti 40 órás,
teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt
végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a
gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
A támogatást igénylő a gyakornok teljesítményértékelését a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártakor köteles elvégezni és a
teljesítményértékelést a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártának
időpontjától függően a záró kifizetés igénylésekor vagy a
projektfenntartási fenntartási jelentés részeként köteles azt benyújtani.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az
alkalmazottja)
tekintetében
feltétel,
hogy
legalább
középfokú
végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal
rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a
támogatást igénylőnél. A tagi jogviszony nem minősül munkaviszonynak,

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a
vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy
legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két
év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy
éves
munkaviszonnyal
rendelkezzék
a
támogatást
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3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
Kötelező vállalás c.
rész módosult

igénylőnél.
Kötelező vállalás
Vállalás

Célérték

A
gyakornok
teljesítményértéke
lése

min. 1

Célérték
elérés
időpontja
továbbfoglalkoztat
ási kötelezettség
lejárta a
projekt
fizikai
befejezésekor
vagy a fenntartási
időszakban

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalás egyben a 3.4.1 szerinti
műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése
esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó,
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
A gyakornokok foglalkoztatása tekintetében a teljesítés
vizsgálata
a
foglalkoztatás
és
továbbfoglalkoztatás
hónapokban mért összes időtartamához mérten történik.

3.4.4 A
projekt
szakmai
megvalósításával
kapcsolatos egyéb
elvárások f) pontja
módosult

Jelen felhívásra benyújtott projekt más támogatási forrásból
támogatásban nem részesülhet, kivéve a gyakornok
foglakoztatásához a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében
nyújtott kedvezményeket a 2011. évi CLVI. törvény 462/B,C,D
§- a, alapján.

így nem fogadható el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói okiratban vállalt gyakornoki
foglalkoztatási és továbbfoglalkoztatási kötelezettség a 3.4.1 szerinti
műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése esetén a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett
szabályozást alkalmazzuk.
A gyakornokok foglalkoztatása tekintetében a teljesítés vizsgálata a
foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás hónapokban mért összes
időtartamához mérten történik.
A gyakornokonként kötelező 13,5 hónapos foglalkoztatási időtartam (9
hónap foglalkoztatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás) összesített
teljesítésének bármekkora mértékű elmaradása esetén az elszámolható
összköltség és a támogatási összeg is arányosan csökkentésére kerül.
Amennyiben
a
gyakornok
munkaviszonya
a
4,5
hónapos
továbbfoglalkoztatás
időtartama
alatt
megszűnik,
a
továbbfoglalkoztatásból hátralévő időtartam teljesíthető másik, meglévő
gyakornok teljesített továbbfoglalkoztatásán túli foglalkoztatásával is.
Amennyiben projektszinten összesítve (valamennyi gyakornoki pozíciót
figyelembe véve) nem teljesül a minimálisan elvárt 1 fős célértékhez
köthető 13,5 hónapos foglalkoztatási idő, és/vagy a projekt támogatási
összege a minimum támogatási összeg alá csökken, a Támogató jogosult
elállni a támogatói okirattól.
Jelen felhívásra benyújtott projekt más támogatási forrásból
támogatásban nem részesülhet, kivéve a gyakornok foglakoztatásához a
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott kedvezményeket 2018.
december 31-ig a 2011. évi CLVI. törvény 462/B,C,D §-a, 2019. január 1től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. és 13.§a alapján.

3.7.1
Indikátorok
pontban az első
indikátor
megnevezése,
célértéke
és
azonosítója
valamint a táblázat
alatti
szöveg
módosult

Indikátor neve
A gyakornoki
program
eredményeként
munkatapasztalatot
szerző résztvevők
száma

Célérték

Azonosító

4 500

5.5.1

A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot
szerző résztvevők száma mutató esetében, a célérték
elérésének időpontja a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
lejárta.
Amennyiben ez az időpont a projekt fizikai megvalósításra
rendelkezésre álló maximum 18 hónapba belefér, akkor az
elérés időpontja a fizikai befejezésére esik, amennyiben a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejárta a fenntartási
időszakra átcsúszik, akkor a célérték elérésének időpontja a
fenntartási időszakban van. Mindkét esetben az esedékes
beszámolóban szükséges számot adni a teljesítésről. Ez lehet
a záróbeszámoló vagy az adott évről esedékes fenntartási
jelentés.
Jelen felhívás hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban meghatározott gyakornoki program
eredményeként munkatapasztalatot szerző gyakornokok 4500
fős célértékének teljesítéséhez.

Indikátor neve
A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá válást
támogató programok
eredményeként
munkatapasztalatot
szerzett vagy
önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma

Célérték

Azonosító

6 800

5.5.3

„A gyakornoki program vagy vállalkozóvá válást támogató programok
eredményeként munkatapasztalatot szerzett vagy önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma” mutató definíciója: a gyakornoki program keretében
munkatapasztalatot
szerző
fiatalok,
belépéskor
NEET
(nem
foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató) résztvevők száma.
Az indikátor számítási módszertana: azon résztvevő fiatalok száma, akik
belépéskor NEET (nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali
tagozatán vagy szakképzésben tanulmányokat nem folytató) munkaerő
piaci státusszal rendelkeznek, és a gyakornoki program keretében
legalább 3 hónapig foglalkoztatásban vettek részt. A teljesítésről a záró
beszámolóban szükséges számot adni a felhívás 9. számú mellékletben
szereplő nyilatkozat beküldésével.

A
megvalósítás
és
a
fenntartás
időszakában
a
kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot
szolgáltatni.

Jelen felhívás hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programban meghatározott a gyakornoki program vagy vállalkozóvá
válást támogató programok eredményeként munkatapasztalatot szerzett
vagy önfoglalkoztatóvá vált résztvevők 6800 fős célértékének
teljesítéséhez.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási okiratban.
Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatási
okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior
esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban:
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni
az indikátor célértéket a támogatói okiratban.
Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban
meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos
részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az indikátor egyben a 3.4.1 szerinti
műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási
okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszakiszakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában
részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.7.3 Egyéni
szintű adatgyűjtés
ESZA
forrásból
megvalósuló
felhívások esetén c.
pont kiegészült
5.4 Előleg igénylése

-

A vállalati gyakornoki kapcsolattartók nem számítanak a jelen Felhívás
alapján célcsoporttagnak, így rájuk az adatszolgáltatási kötelezettség nem
terjed ki.

Jelen
felhívás
keretében
az
utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a
megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a, de
legfeljebb 15 millió Ft.
Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági
társaság
kedvezményezett
esetén
az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a,
de legfeljebb 7,5 millió Ft.
Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság kedvezményezett esetén az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás

előleg mértéke 100 %, ha a kedvezményezett
•
a fizetési számláit az Áht. alapján a
kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál
külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
•
megítélt támogatásának összege nem éri
el az ötszázmillió forintot.

összegének 100 %, ha a kedvezményezett
•
a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
•
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió
forintot.

Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási
előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre
vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható,
ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári
évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm.
rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

•
Az adott naptári évben folyósított
támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási
tervben támogatási előlegként az adott naptári év
vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
•
Az adott naptári évre a támogatási előleg
likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a
már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett
elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság
jóváhagyta.
Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs
lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetésétől
számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával
rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,
ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy
több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási
előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre
a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség.

Jelen Felhívás
finanszírozás.

keretében

nem

lehetséges

szállítói

Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.

6.1 A támogatási
kérelem elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 6.
pontja módosult

A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300.000 forintot, a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így
különösen árajánlatokat) a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania
az
irányító
hatósághoz,
azonban
a
dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell
állnia, a projekt dosszié részét képezik.

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen szerződések esetén a
szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is
igazolható, az irányító hatóság azonban ebben az esetben sem tekinthet
el az ellenőrzéstől.

7.
További
információk
pont
kiegészült

-

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek
elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet
hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a
tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/
Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem

feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő
projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő
1
adatkezelési célok szerint - kezelje .
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi
rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében
és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső
kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes
és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott
célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a
Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség
merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell
nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell
felelnie a fenti előírásoknak.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi
1

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja,
amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a
www.szechenyi2020.hu oldalon.
8.
A
felhívás
szakmai mellékletei
kiegészül a 9. sz.
melléklettel

-

9. Nyilatkozat
teljesítéséről

kötelező

foglalkoztatás

és

továbbfoglalkoztatás

