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
megnevezése

pont

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások bg)
pont törlésre került

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások bj)
pont módosult

Korábbi szöveg

Új szöveg

Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásakor a gyakornokkal még nem
áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói
Okirat kiállítását követő 60 napon belül
létre kell hozni. 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.
Amennyiben
a
projektidőszak
megkezdését követően a gyakornok
munkaviszonya
a
projekt
fizikai
megvalósításának
időtartama
alatt
megszűnik,
és
a
munkaviszony
megszűnését követő 45 napon belül a

-

Amennyiben
a
projektidőszak
megkezdését követően a gyakornok
munkaviszonya
a
projekt
fizikai
megvalósításának
időtartama
alatt
megszűnik,
a
munkaviszony
megszűnését követően a munkáltató új

munkáltató új gyakornokot alkalmaz
(maximum a támogatási időszak alatt 2
alkalommal történhet ilyen módosulás),
akkor
a
projekt
folyamatosnak
tekinthető, ebben az esetben a korábbi
gyakornokokra
fordított
időarányos
támogatás elszámolható és az új
gyakornokkal
kötött
munkaszerződésben
rögzítendő
gyakornoki idő minimum a támogatott
időszakból hátralévő időtartam. A
kötelező
továbbfoglalkoztatás
időtartama azonban ebben az esetben
is a támogatott időszak fele, azaz 4,5
hónap. Amennyiben a gyakornokcsere
miatt a foglalkoztatás időszaka nem
folytatólagosan történik 9 hónapon
keresztül, úgy a projektmegvalósítás
időtartama legfeljebb 15 hónap lehet.

gyakornokot alkalmazhat, de maximum a
támogatási időszak alatt 2 alkalommal
történhet ilyen módosulás. A fenti
feltételeknek
megfelelő
projektek
esetében a korábbi gyakornokokra
fordított
időarányos
támogatás
elszámolható és az új gyakornokkal kötött
munkaszerződésben
rögzítendő
gyakornoki idő minimum a támogatott
időszakból
hátralévő
időtartam.
A
kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama
azonban ebben az esetben is a
támogatott időszak fele, azaz 4,5 hónap.
A
projektmegvalósítás
időtartama
gyakornokcsere esetén is legfeljebb 18
hónap lehet.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások bp)
pont módosult

Amennyiben
a
projektidőszak
megkezdését követően a gyakornok
munkaviszonya
a
projekt
fizikai
megvalósításának
időtartama
alatt
megszűnik,
és
a
munkaviszony
megszűnését követő 45 napon belül a
munkáltató új gyakornokot alkalmaz,
illetve amennyiben már beszerezte
gyakornoki
munkahely(ek)
kialakításához szükséges eszközöket,
immateriális javakat, akkor az új
gyakornok csak a korábban alkalmazott
gyakornok
munkakörében
foglalkoztatható vagy olyan hasonló
munkakörben, amelynek betöltéséhez
alátámaszthatóan
alkalmasak
a
korábban
beszerzett
eszközök,
immateriális javak.

Amennyiben
a
projektidőszak
megkezdését követően a gyakornok
munkaviszonya
a
projekt
fizikai
megvalósításának
időtartama
alatt
megszűnik,
és
a
munkaviszony
megszűnését
követően
a
projektmegvalósítás időtartama alatt a bj)
pontnak megfelelően a munkáltató új
gyakornokot alkalmaz, illetve amennyiben
már
beszerezte
gyakornoki
munkahely(ek) kialakításához szükséges
eszközöket, immateriális javakat, akkor
az új gyakornok csak a korábban
alkalmazott gyakornok munkakörében
foglalkoztatható vagy olyan hasonló
munkakörben, amelynek betöltéséhez
alátámaszthatóan alkalmasak a korábban
beszerzett eszközök, immateriális javak.

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam pont alatt a
megvalósítás
időtartamára
vonatkozó
mondat
módosult

A projekt megvalósítását a Támogatást
igénylő annak megkezdésétől számítva
minimum 9, maximum 15 hónapra
tervezheti, amely tartalmazza a számlák
pénzügyi teljesítését is.

A projekt megvalósítását a Támogatást
igénylő annak megkezdésétől számítva
minimum 9, maximum 18 hónapra
tervezheti, amely tartalmazza a számlák
pénzügyi teljesítését is.

3.6. 1 A projekt területi
korlátozása pont perés igénymentességre
vonatkozó
része
módosult.

A
fejlesztés
megvalósulásának
helyszíne
a
támogatást
igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A
megvalósulási helyszínnek a támogatási
kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre
kerülnie,
a
támogatási
kérelem
benyújtásának időpontjában per- és
igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a
kedvezményezett az igény jogosultja),
továbbá alkalmasnak kell lennie a
projekt
megvalósítására.
A
megvalósulási helyszín akkor tekinthető
alkalmasnak, ha a projekt tárgyát
képező tevékenységek elvégezhetők a
helyszínen, a projekt megvalósításhoz
biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne
a
támogatást
igénylő
bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a
támogatási
kérelem
benyújtásának
időpontjától per- és igénymentesnek kell
lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az
igény jogosultja), továbbá alkalmasnak
kell lennie a projekt megvalósítására. A
megvalósulási helyszín akkor tekinthető
alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező
tevékenységek
elvégezhetők
a
helyszínen, a projekt megvalósításhoz
biztosított a megfelelő infrastruktúra.

3.6.2 A fejlesztéssel
érintett
ingatlanra
vonatkozó
feltételek
pont
perés
igénymentességre
vonatkozó
része
módosult

Nem támogatható olyan projekt, amely a
beruházást, illetve a fejlesztést olyan
ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt)
kívánja
megvalósítani,
amely
a
támogatási
kérelem
benyújtásának
időpontjában nem per- és igénymentes,
kivéve, ha a támogatást igénylő az igény
jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt
ingatlan esetében a bérleti vagy lízing
szerződés, az ingatlan használatba
vételének egyéb eseteiben közokiratba
vagy
teljes
bizonyító
erejű
magánokiratba
foglalt
használati
megállapodás kizárólagos joggal nem
biztosítja a támogatással megvalósuló
létesítmény
üzemeltetésének
lehetőségét legalább a fenntartási
kötelezettség idejére.

Nem támogatható olyan projekt, amely a
beruházást, illetve a fejlesztést olyan
ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt)
kívánja
megvalósítani,
amely
a
támogatási
kérelem
benyújtásának
időpontjától nem per- és igénymentes,
kivéve, ha a támogatást igénylő az igény
jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt
ingatlan esetében a bérleti vagy lízing
szerződés, az ingatlan használatba
vételének egyéb eseteiben közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt
használati
megállapodás
kizárólagos joggal nem biztosítja a
támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetőségét legalább a
fenntartási kötelezettség idejére.

3.7.1
Indikátorok
pontban
a
megvalósításra
rendelkezésre álló idő
módosult

Amennyiben ez az időpont a projekt
fizikai megvalósításra rendelkezésre álló
maximum 12 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

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

fenntartási időszakban van. Mindkét
esetben az esedékes beszámolóban
szükséges számot adni a teljesítésről.
Ez lehet a záróbeszámoló vagy az adott
évről esedékes fenntartási jelentés.

időszakban van. Mindkét esetben az
esedékes
beszámolóban
szükséges
számot adni a teljesítésről. Ez lehet a
záróbeszámoló vagy az adott évről
esedékes fenntartási jelentés.

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 százalékos átalány mértéke: 15%.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó
esetében az elszámolható költség
összege kapcsolattartónként maximum
havi 80.000 forint legfeljebb 18 hónapig, a
gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem
értve
a
továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
időtartamát)
nem
meghaladó időtartamra.
A százalékos átalány mértéke: 15%,
figyelemmel
a
vonatkozó
költségkorlátokra (lásd Felhívás 5.7
pontja).

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei a)
pont módosult

A Felhívás keretében támogatott
projektek
költségek
elszámolhatóságának
kezdete:
legkorábban a támogatási kérelem
benyújtását követő napon, vége: a
projekt fizikai befejezésének dátuma.
Jelen Felhívás keretében szállítói
finanszírozás igénybevételére nincs
lehetőség.

A
Felhívás
keretében
támogatott
projektek költségek elszámolhatóságának
kezdete:
a
támogatási
kérelem
benyújtását
követő
nap,
kivéve
amennyiben a benyújtást megelőző
legfeljebb 30 nappal a gyakornok
foglalkoztatása megkezdődik, ebben az
esetben a foglalkoztatási jogviszony
kezdőnapja, vége: a projekt fizikai
befejezésének dátuma. Jelen Felhívás
keretében
szállítói
finanszírozás
igénybevételére nincs lehetőség.

A 4. sz. szakmai
melléklet - Nyilatkozat
statisztikai létszámról
–
létszámadatokra
vonatkozó
része
pontosításra került

A munkaadó
(A) a gyakornok felvételét
megelőző 12 havi átlagos statisztikai
állományi létszám
fő
(B) A pályázat benyújtásának
napján fennálló tényleges létszám
fő
(C) Támogatással foglalkoztatni
kívánt létszám összesen:
fő
(D)
A
támogatott
foglalkoztatással növelt munkavállalói
létszám:
fő

5.5 Az elszámolható
költségek köre 2. aa)
pont módosult

5.5.1 Átalány
elszámolás
alkalmazása
módosult

alapú
pont

(Amennyiben D kisebb, mint A, akkor
támogatás
nem
állapítható
meg.
Amennyiben D egyenlő A-val, akkor a

A munkaadó
(A) az első gyakornok felvételét
megelőző 12 havi átlagos statisztikai
állományi létszáma…… fő
napján

(B) A pályázat benyújtásának
fennálló tényleges létszám
………. fő

(C) Támogatással foglalkoztatni
kívánt létszám összesen:……… fő
(D) A támogatott foglalkoztatással
növelt munkavállalói létszám a projekt
fizikai befejezésének időpontjában.........fő
(E) A projekt fizikai megvalósítási

vállalkozás statisztikai létszámának
megőrzését
eredményező
új
foglalkoztatás kizárólag abban az
esetben
lehetséges,
ha
az
új
foglalkoztatást
megelőző
létszámcsökkenés
öregségi
nyugdíjazás,
önkéntes
kilépés,
munkaképtelenné
válás,
önkéntes
munkaidő-csökkentés
vagy
kötelességszegés
miatti
jogszerű
elbocsátás és nem létszámleépítés
következtében történt. Amennyiben D
nagyobb mint A, támogatás csak az A
létszám
fölötti
személyek
után
állapítható meg.)

ideje alatt azon álláshelyek száma,
melyek megüresedése önkéntes kilépés,
a
munkaképesség
megváltozása,
öregségi
nyugdíjazás,
önkéntes
munkaidő-csökkentés
vagy
kötelességszegés
miatti
jogszerű
elbocsátás miatt történt..…………fő
(D) létszámnak nagyobbnak kell lennie
(A) mínusz (E) létszámnál.

