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                                                                                                                         GINOP-5.2.4-16 
 

                                                   Gyakornoki program pályakezdők támogatására 
 
1. A Felhívás indokoltsága és célja 

 A gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok 

alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a 

gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az intézkedés kiemelt célja, 

hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, 

ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. Bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok 

foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási 

támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg  lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését 

vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési 

ajánlatot kapjon. 

 

2.Rendelkezésre álló forrás 

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft.  
A támogatott projektek várható száma: maximum 500-4500 db. 

 

3.Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Gyakornokok foglalkoztatása(megfelelő célcsoport, megváltozott munkaképességű) 

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység(egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása, aki 

lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazott) 

c) Adminisztrációs tevékenység(gyakornok foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása) 

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás 

 
4.Választható, önállóan nem támogatható tevékenység 

a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben  
b) A gyakornoki munkahelyek kialakításához, munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése  
c) A gyakornoki munkahelyek kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és 

ingatlan beruházás 
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása a munkába járás vagy a munkavégzés 

segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt  
 
A 3. a)- d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 4. b)- vagy c) tevékenység. 
 
A megváltozott munkaképességű gyakornok  foglalkoztatása esetén a 3. b)- d) tevékenységhez 
kapcsolódóan támogatható a 4. a) ,vagy  b), vagy  c), vagy  d) tevékenység. 

 
Támogatást igénylők köre 

 
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt 
felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi 
vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 
– Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)  

c) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)  

d) szövetkezetek (12-) 
 
Támogatásban nem részesíthetők köre: 

Aki, vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll. 

  
Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti évben minimum 1 fő volt és rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel . 
 

 
A projekt műszaki és szakmai elvárások 

 

a) Célcsoporttal szembeni elvárások  
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b) Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások  

c) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások 

d) A gyakornok teljesítményértékelése  

e) Esélyegyenlőség környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások  

f) Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

g) Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások 

 

A felhívás 3.4.1.1;  3.4.1.2.;  3.4.2; 3.4.3; 3.4.4 tartalmazza.  

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 vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében az elszámolható költség összege kapcsolattartónként maximum havi 

bruttó 80.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra. 

Minden 300 000 Ft egyedi összköltséget meghaladó költségtétel (beruházás és igénybevett szolgáltatás) 

alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

 

A projekt fizikai befejezésének meg kell  történnie  2021. július 31-ig.  
A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 15 hónapra tervezheti, 

amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. 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. 

 

Biztosítékok köre és önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő 
önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 
A támogatást igénylőnek – hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás 
esetén – legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén  25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell 
rendelkeznie. 
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között , online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 
 

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 300 000 Ft maximum 30 000 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a  
 
Előleg: 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de 

maximum 15 millió forint összegű előleget biztosít , illetve olyan vállalkozás esetén, amely nem tekinthető KKV –nak és nem 
non profit gazdasági társaság maximum 25%, de legfeljebb 7,5 millió Ft. 
 
Elszámolható költségek köre: A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt 

támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak. A gyakornokok foglalkoztatása, Adminisztrációs feladatok ellátása, Általános 
rezsi költség (1%), Kötelezően előírt nyilvánosság –tájékoztatás (0,5%), Eszközök és immateriális javak beszerzése(25%), 
Infrastrukturális és ingatlan beruházás (10%), Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása  és a 
Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása általány alapú elszámolás és az elszámolható költségek összegére  
vetítve 15%. 
 

Nem elszámolható költségek köre, például: föld, telek ingatlan vásárlás, levonható áfa, jármű, irodai berendezési tárgy, 

konyhai eszköz, jutalom, műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei.  

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57557 
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