Módosult az "Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára" című (GINOP-6.2.7-20 kódszámú) felhívás
Értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az
új szakképzési struktúrára” című (GINOP-6.2.7-20 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
I.

A felhívás 1.2. fejezete az alábbiakban módosult (dőlt betűvel a változás)
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 8,04 milliárd Ft. A felhívás 4.3. pontjában
meghatározott 2. értékelési szakaszában a várható rendelkezésre álló keret 1,39 Mrd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-28 db

II.

A felhívás 3.1.2.1 eb) pontja (projekt megvalósulását elősegítő minőségbiztosítási tevékenység) áthelyezésre került a 3.1.2.2. bf) pontjába.

III.

A felhívás 3.1.2.2. ca) pontja kiegészítésre került az alábbival (dőlt betűvel a változás) Ágazatspecifikus saját képzési program és módszertan . . .

IV.

A felhívás 3.3. fejezete az alábbival egészült ki (dőlt betűvel a változás)
A Felhívás keretében a 3.1.2.1 - 3.1.2.2 pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható,
különösen az alábbiak:


V.

az ágazati képzőközpont nonprofit gazdasági társaság létrejöttét követő, a működtetéssel kapcsolatos tevékenységek

A felhívás 3.4.1.1. ac) pontja az alábbival egészült ki (dőlt betűvel a változás)
a támogatást igénylőnek a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen szükséges bemutatnia a létrejövő ágazati képzőközpont tervezett
működési modelljét és az ágazati képzőközpont létrejöttét követő 3 évre vonatkozó üzleti tervet (bevételek-költségek-eredmények alakulása
évenkénti bontásban) szövegesen és számszerűen is, a kalkulációk részletes leírásával.

VI.

A felhívás 3.4.1.1 da) pontja az alábbival egészült ki (dőlt betűvel a változás)
Jelen felhívásban a GINOP-6.1.10-19 és a GINOP-6.2.6-20 kiemelt felhívásokban létrehozott ágazati képzőközpontok kialakításával és
tartalmával kapcsolatos módszertanok és kidolgozott képzési anyagok, valamint a támogatást igénylő által készített képzési programok és

módszertanok alapján végzett, a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozás(ok) vezetői, munkavállalói, valamint a szakképzési
centrum dolgozói, oktatói számára irányuló ágazatspecifikus képzések támogathatók

VII.

A felhívás 3.4.1.1. az alábbi pontokkal egészült ki:
dc) Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. a GINOP-6.2.6-20 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő képzés képzési
dokumentumát térítésmentesen fogja biztosítani a szakképzési centrumok számára. A GINOP-6.1.10-VEKOP-19 kiemelt projekt keretében
kidolgozásra kerülő szakmai háttéranyagok térítésmentes elérhetőségét biztosítja az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., azonban
ezen szakmai háttéranyagok kifejezetten a centrumok által kidolgozandó képzések segédanyagaként használhatóak fel. Figyelembe véve
a Szakképzés 4.0 stratégiai célokat, elsősorban online képzés formájában és maximum 20 órában szükséges tervezni a képzéseket, és
tervezetten a szakképzési intézményrendszerben működő zárt rendszerű képzésmenedzsment rendszerben való megvalósítást kell
előnyben részesíteni.
dd) A párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében a képzésfejlesztés tematikáját illetően elvárás a GINOP-6.1.10-VEKOP-19 és a GINOP6.2.6-20 kiemelt projekteket végrehajtó IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel való előzetes, dokumentált egyeztetés.

VIII.

A felhívás 3.4.1.1. eh) pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűvel a változás):
a támogatást igénylőnek a megvalósítás során együtt kell működnie a GINOP-6.2.6-20 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely
alternatívák című kiemelt felhívás kedvezményezettjével, valamint szükséges felvennie a kapcsolatot a GINOP-6.1.10-VEKOP-19 kiemelt
felhívás kedvezményezettjével a kiemelt felhívás keretében elkészült ágazati képzőközpontok üzleti tervezési segédletének alkalmazása
érdekében

IX.

A felhívás 4.1. c) pontjában törlésre került az Egészségügy és a Szociális nemzetgazdasági ágazat

X.

A felhívás 4.3. pontja az alábbiakban módosult (dőlt betűvel a változás):
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. 9.00-tól 2021. május 12. 10.00 óráig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz:

2020. október 1. 9 óra 00 perctől 2021. január 29. 10 óra 00 percig

2. értékelési szakasz: 2021. április 28. 9. óra 00 perctől 2021. május 12. 10 óra 00 percig
XI.

A felhívás 4.4.1. pontja az alábbival egészül ki (dőlt betűvel a változás):
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

XII.

A felhívás 4.4.2. tartalmi értékelés táblázat 6.1. értékelési szempontja az alábbival egészül ki (dőlt betűvel a változás)
A megvalósíthatósági tanulmány világosan és egyértelműen tartalmazza a felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységek
tartalmát, outputjait, valamint indokolja az ágazat(ok) kiválasztását

XIII.

A felhívás 5.4. fejezetében a szállítói előleggel kapcsolatos szabályozások és az állami támogatású előlegre vonatkozó szabályozás törlésre került.

XIV.

A felhívás 5.5. ca) pontja az alábbiakra módosult (dőlt betűvel a változás) Szakmai megvalósításhoz indokoltan kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás

XV.

A felhívás 5.6. b) pontjában törlésre került az alábbi: Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete a felhívás
megjelenését követő nap

XVI.

A felhívás 5.6. pontja az alábbi pontokkal egészült ki:
m) amennyiben a kommunikációs tevékenységek között zárótanulmány vagy szakmai publikációs anyagok készülnek a záró tanulmány
terjedelme nem haladhatja meg az 5 szerzői ívet, a szakmai publikációs anyagok összesen terjedelme nem haladhatja meg az 5 szerzői
ívet. Az elszámolható költség maximuma bruttó 500 000 Ft/szerzői ív.
n) Az 5.5. eb) v.pontban meghatározott minőségbiztosítás költségére a maximálisan igényelhető támogatás 1,5 %-a, azaz 4 200 000 Ft
számolható el.

XVII.

A felhívás 5.8. pontja az alábbiakkal egészült ki:
 catering költség;
 az ágazati képzőközpont létrehozásával és működtetésével kapcsolatos szervezetfejlesztési célú külső tanácsadás;

 az ágazati képzőközpontban munkaszerződéssel rendelkező tanulókat oktatók bére, helyettesítési bére
 jelen felhívásban megvalósítandó a 3.1.2.1 c) és 3.1.2.2 c) pontban meghatározott képzéseken résztvevők bére, helyettesítési bére

