Módosult a Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki
program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.4-16 kódszámú) felhívás módosult. A
támogatást igénylők számára könnyítést tartalmazó változások a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazandóak. A módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:
Módosuló

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások bg)
pontja kiegészült

-

Amennyiben
a
gyakornokkal
a
munkaviszony 60 napon belül nem
hozható létre, akkor a Támogatói Okirat
módosítására irányuló egyszeri 60 napos
halasztó kérelmet abban az esetben
nyújthatnak be a támogatást kérők
amennyiben
legalább
egy
gyakornok
foglalkoztatása
60
napon
belül
megkezdődött illetve
a támogatást igénylő GINOP5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató
szolgáltatások
c.
kiemelt
felhívás
kedvezményezettel
történt
igazolt
kapcsolatfelvétel mellett sem sikerült
megfelelő
végzettségű
gyakornokkal
foglalkoztatási
jogviszonyt
létesíteni.
Amennyiben a támogatást igénylő a
támogatási
kérelmében
a
projekt
megkezdését
a
Támogatói
Okirat
kiállítását követő időpontra tervezte meg,
akkor a 60 nap a projekt tervezett
megkezdésétől számítódik.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások bp)
pontban a hivatkozott
melléklet
sorszáma
módosul

bp)
A
kedvezményezett
az
új
gyakornok
megtalálásával
és
bevonásával kapcsolatban a területileg
illetékes szakképzési centrumhoz, mint
a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program
– támogató szolgáltatások c. kiemelt
felhívás kedvezményezett jelen felhívás
8. pontjában meghatározott 4. sz.
mellékletében nevesített konzorciumi
partneréhez,
és/vagy
a
területileg
illetékes Járási Hivatalhoz, mint az

bp)
A
kedvezményezett
az
új
gyakornok
megtalálásával
és
bevonásával kapcsolatban
a területileg
illetékes szakképzési centrumhoz, mint a
GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program –
támogató szolgáltatások
c. kiemelt
felhívás kedvezményezett jelen felhívás
8. pontjában meghatározott 3. sz.
mellékletében
nevesített
konzorciumi
partneréhez,
és/vagy
a
területileg
illetékes Járási Hivatalhoz, mint az

megnevezése

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások br)
pont
alatt
a
Gyakornoki
és
kapcsolattartói
összesítő benyújtására
vonatkozó
szabály
módosult

Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló
szervhez fordulhat segítségért.
A támogatást igénylőnek legkésőbb az
előlegigényléskor,
vagy
egyszeri
elszámolás esetén a záró kifizetés
igénylésekor be kell nyújtania a jelen
felhívás 2. sz. melléklete szerinti
Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő
nyilatkozatot.

3.4.1.1. Műszaki és
szakmai elvárások bt)
pontja törlésre kerül,
ezzel
a
b)
pont
számozása
a
továbbiakban
megváltozott

A
jelen
felhívás
8.
pontjában
meghatározott 3. sz. szakmai melléklete
szerinti Elszámoló lapot a támogatást
igénylőnek a gyakornok(ok) személyi
jellegű
ráfordításával
kapcsolatos
támogatás
elszámolást
tartalmazó
kifizetés igénylésekor be kell nyújtania.

3.4.1.1. Műszaki és
szakmai elvárások bu)
pontja számozása bt)
pontra módosult, a
foglalkoztatottak
számának
nettó
növekedésének
igazolási
időpontja
módosul

bu) A támogatói okirat kézhezvételétől
számított 150 napon belül igazolnia kell

3.4.1.1. Műszaki és
szakmai
elvárások
korábbi
bv)
pontja
számozása
bu)-ra
változott,
a
benne
hivatkozott
szakmai
melléklet sorszáma 4.
helyett 3. sorszámra
változott

bv) A támogatást igénylő vállalja, hogy
adatot szolgáltat a jelen Felhívás 8.
pontjában meghatározott 4. sz. szakmai
mellékletében megadott, területileg a
projektmegvalósítás
helyszínéhez
legközelebbi, azonos régióban működő
szakképzési
centrum
részére
a
gyakornokok számáról, személyéről,
munkaköréről, béréről, a támogatott
foglalkoztatás
időtartamáról,
és
a
továbbfoglalkoztatásról.
cg)
A
gyakornok(ok)
beilleszkedéséről előrehaladási naplót
szükséges
benyújtani a területileg
illetékes szakképzési centrum, illetve a
Támogató
felé
a
foglalkoztatás
megkezdését követő 5. hónap végéig,
valamint a támogatott foglalkoztatási
időszak lezárultát követő hónap végéig.
Amennyiben a gyakornok megváltozott

3.4.1.1. Műszaki és
szakmai
elvárások
korábbi cg) pontjában
az előrehaladási napló
benyújtásának
szabályai
egyszerűsödtek

a foglalkoztatottak számának nettó
növekedését a felvételt megelőző
tizenkét hónap átlagához viszonyítva (a
jelen
felhívás
8.
pontjában
meghatározott 5. sz. szakmai melléklete
szerinti Nyilatkozat statisztikai létszám
benyújtásával).

Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló
szervhez fordulhat segítségért.
A
támogatást
igénylőnek
többszöri
elszámolás esetén az első időközi
kifizetés igénylésekor vagy egyszeri
elszámolás esetén a záró kifizetés
igénylésekor be kell nyújtania a jelen
felhívás
2. sz. melléklete szerinti
Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő
nyilatkozatot.
-

bt) A záró kifizetés igénylésekor igazolnia
kell a foglalkoztatottak számának nettó
növekedését a felvételt megelőző
tizenkét hónap átlagához viszonyítva (a
jelen
felhívás
8.
pontjában
meghatározott 4. sz. szakmai melléklete
szerinti Nyilatkozat statisztikai létszám
benyújtásával).
bu)
A támogatást igénylő vállalja,
hogy adatot szolgáltat a jelen Felhívás 8.
pontjában meghatározott 3. sz. szakmai
mellékletében megadott, területileg a
projektmegvalósítás
helyszínéhez
legközelebbi, azonos régióban működő
szakképzési
centrum
részére
a
gyakornokok
számáról,
személyéről,
munkaköréről, béréről, a támogatott
foglalkoztatás
időtartamáról,
és
a
továbbfoglalkoztatásról.
cg)
A
gyakornok(ok)
beilleszkedéséről előrehaladási naplót
szükséges
benyújtani
a
területileg
illetékes szakképzési centrum, illetve a
Támogató felé. A szakképzési centrum
felé
legkésőbb
a
foglalkoztatás
megkezdését követő 5. hónap végéig,
valamint a támogatott foglalkoztatási
időszak lezárultát követő hónap végéig
szükséges benyújtani, míg a támogató
felé a záró kifizetés igénylésekor

3.4.2
Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos elvárások
pont alatt pontosul,
egyetlen,
a
táblázatban megjelölt
mérföldkövet
szükséges tervezni.

A projekt megvalósítása során legalább
egy – az alábbi táblázatban megjelölt mérföldkövet szükséges tervezni a
projekt várható fizikai befejezésének
idejére.

szükséges
az
előrehaladási
naplót
benyújtani. Amennyiben a gyakornok
megváltozott
munkaképességű,
és
munkába járását, munkavégzését segítő
személy támogatja, az előrehaladási
napló részét képezi a segítő tevékenység
dokumentálása.
A projekt megvalósítása során egy – az
alábbi
táblázatban
megjelölt
–
mérföldkövet
szükséges
tervezni
a
projekt várható fizikai befejezésének
idejére.

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam pont alatt a
pénzügyi elszámolás
véghatárideje
egy
hónappal
meghosszabbodott és
törlésre
került
az
állami
előleggel
történő
elszámolásra
vonatkozó mondat.

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai befejezését
követő 90 nap, de legkésőbb 2021.
szeptember 30. A két időpont közül a

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai befejezését
követő 90 nap, de legkésőbb 2021.
október 30. A két időpont közül a

3.10
Önerő
pont
kiegészült az önerő
igazolásának
módja
tekintetében
a
szövetkezetekre
vonatkozó
18.sz.
lábjegyzettel

-

18.
Szövetkezet esetén igazoló dokumentum
lehet
a
számlavezető
igazolása,
hitelszerződés, tagi kölcsönszerződés,
magánkölcsönre vonatkozó szerződés,
pénztári
kiadási
bizonylat,
engedményezési okirat, tőkeemelésre
vonatkozó igazolás, zárt végű pénzügyi
lízingre vonatkozó szerződés, értékpapír
banki igazolás másolata, a projekt
keretében kifizetett számla és a kifizetést
igazoló dokumentum illetve a felhívás
által előírt egyéb okirat.

5.4. Előleg igénylése
pont
kiegészült
a
közvetlen
vagy
közvetett
többségi
állami tulajdonban lévő
gazdasági
társaság
kedvezményezett
vonatkozásában

-

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.
•
Az adott naptári évben folyósított
támogatási
előleg
összege
nem

munkaképességű, és munkába járását,
munkavégzését
segítő
személy
támogatja, az előrehaladási napló részét
képezi
a
segítő
tevékenység
dokumentálása.

korábbi az irányadó.
korábbi az irányadó.
Állami támogatás típusú előleg esetén
legkésőbb az előlegfolyósítást követő
három éven belül a nyújtott
támogatással el kell számolni.

A
felhívás
5.5.Az
elszámolható
költségek köre pont 2)
Vállalati
gyakornoki
kapcsolattartó
foglalkoztatása
a
Felhívás
3.1.2.1 b)
pontja alapján:
a)
Projekt
szakmai
megvalósításában
közreműködők
költsége
aa)
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű
ráfordítás
pontban
a
vállalati
kapcsolattartónként
elszámolható összeg
pontosult
A felhívás szakmai
mellékletei pontjában
törlésre került a 3.
Szakmai elszámoló lap
pont,
ennek
megfelelően a szakmai
mellékletek
számozása módosul

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó
esetében az elszámolható költség
összege kapcsolattartónként maximum
havi bruttó 80.000 forint legfeljebb 15
hónapig,
a
gyakornok(ok)
foglalkoztatását (ide nem értve a
továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
időtartamát)
nem
meghaladó
időtartamra. A havi 80.000 forintos
elszámolható költségbe az alábbiak
tartozhatnak:

1.
Hiánypótoltatható
jogosultsági
szempontok
2.
Gyakornoki és kapcsolattartói
összesítő nyilatkozat
3.
Elszámolólap
4.
GINOP-5.2.5-16
Gyakornoki
program - támogató szolgáltatások c.
felhívásban
megnevezett
szakképző
centrumok
5.
Nyilatkozat
statisztikai
létszámról
6.
Önéletrajz minta
7.
TESZOR lista
8.
Igazolásminta
az
Ifjúsági
Garancia
programban
történt
regisztrációról

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.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó
esetében
az
elszámolható
költség
összege kapcsolattartónként maximum
havi 80.000 forint legfeljebb 15 hónapig,
a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem
értve
a
továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
időtartamát)
nem
meghaladó időtartamra. A havi 80.000
forintos
elszámolható
költségbe az
alábbiak tartozhatnak:

1.
Hiánypótoltatható
szempontok
2.
Gyakornoki és
összesítő nyilatkozat

jogosultsági
kapcsolattartói

3.
GINOP-5.2.5-16
Gyakornoki
program - támogató szolgáltatások c.
felhívásban
megnevezett
szakképző
centrumok
4.
Nyilatkozat statisztikai létszámról
5.
Önéletrajz minta
6.
TESZOR lista
7.
Igazolásminta
az
Ifjúsági
Garancia
programban
történt
regisztrációról

A 8. sz. szakmai
melléklet
Igazolásminta
az
Ifjúsági
Garancia
programban
történt
regisztrációról
kiegészült

Alulírott igazolom, hogy fent nevezett
személy a Járási Hivataltól a 70/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
alapján bértámogatásban nem részesül,
továbbá az Ifjúsági Garancia Rendszer
keretében megvalósuló GINOP-5.2.1-14
Ifjúsági Garancia című kiemelt projekt
keretében bérjellegű támogatásban (a
megfelelő jelölendő)


nem részesült



részesült,
............
év
………………… hó ....... naptól
............ év ………………… hó
.......
napig
(a
továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
időtartamát
is
beleértve).

