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FELHÍVÁS
Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok
munkavállalói számára
A felhívás kódszáma: VEKOP-8.5.3-17

A Felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Unió Tanácsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020
stratégiában leszögezte, hogy „az egész életen tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a
jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából, illetve az Európai
Unió tágabb gazdasági és szociális stratégiájában. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony
képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és
társadalmi változásokhoz”. A Tanács kiemeli továbbá, hogy a gazdasági válság rövid és hosszú távú
következményeinek a kezelése a munkaerőpiac jelenlegi instabilitása és a társadalmi kirekesztettség
csökkentésének érdekében céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék
személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat, ami különösen érvényes az alacsony
képzettségű munkaerőre.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 1 840 000 000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-613 db.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
forrásaiból minimum 3 000 000 forint maximum 50 000 000 forint támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt
támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek




Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként
Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítési tevékenységek
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Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek: A támogatási kérelem részeként
benyújtandó képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb
feltételek megteremtése, beleértve külső képzés esetén a képzés engedélyeztetését,
eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérését;
belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása.
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: Projektmunkatárs, munkatársak
(projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása, A projektmenedzsmenti feladatok
ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
Új eszközök beszerzése: új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt
összköltségének 40%-át kell elérnie.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,
Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés
technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén
Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet of Things)
stb. megoldások beszerzése
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak
beszerzése

Célcsoporttal kapcsolatos elvárások

1. Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál munkaviszonyban álló munkavállaló
képzése támogatható.
2. A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi
állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító
munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel
rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
3. Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos
helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap!

A projekt területi korlátozása
Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók
be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden
megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.
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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.
Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a
képzés megtartására, abban az esetben lehet más, Közép-magyarországi régióban lévő, a képző által
biztosított vagy bérelt helyszín. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye
vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, ennek okát szükséges bemutatni.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. év július hó 3. naptól 2017. év
október hó 31.-ig lehetséges.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-853-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-skzpvllalatok-munkavllali-szmra-
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