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Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
TÁMOP-2.1.3/07/1
1. Támogatás célja:
Célunk az, hogy biztosítsuk annak feltételeit, hogy az emberek ötvözhessék a tanulást és a
munkavégzést, és a képzési lehetıségek mindenki számára hozzáférhetıek legyenek. A
vállalatok versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy munkavállalóiknak
lehetıségük van-e a tudásuk és készségeik folyamatos fejlesztésére. Ezért fontos, hogy a
munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülı befektetésnek tekintsék. Ezt a befektetést
kiegészítve a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói
és a vállalatirányítással összefüggı készségek és tudás fejlesztését kívánjuk ösztönözni,
támogatni.
2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,057
milliárd forint.
3. Támogatható pályázatok várható száma: 100 db.
4. Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):


gazdasági társaságok (2006. évi IV. tv.),



szövetkezetek (2006. évi X. tv.),



egyéni vállalkozók.

A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló,
2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minısülı vállalkozások
pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı volt.
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan
vállalkozásokat, akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy SZJA/EVA bevallás esetében
összes bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.1105.02.) teszi ki.
A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:
Azon szervezet nem vehet részt a pályázatban, illetve nem részesülhet támogatásban:


aki, vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás
alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át
mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki
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akinek, vagy amely szervezetnek a megalapításról szóló jogerıs bírósági bejegyzése,
vagy az ezzel egyenértékő egyéb nyilvántartásba vétele a pályázat benyújtásakor az
egy évet nem haladja meg;
aki, vagy amely saját tıkéje a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló alapján negatív
volt.

5. Támogatható tevékenységek köre:
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhetı
támogatás:
- szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a
vállalkozás létesítı okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi
körökhöz kapcsolódnak;
- a vállalkozás mőködésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám,
társadalombiztosítási stb.);
- idegen nyelvi képzés;
- számítástechnikai, informatikai képzés;
- munka- és egészségvédelem.
- vezetıképzés a vállalkozás vezetı tisztségviselıi és középvezetıi számára
A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés
vehetı igénybe.
Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet.
6. Elszámolható költségek köre:
I. Képzéshez kapcsolódó költségek
a) képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját
vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját, nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés)
b) szállás és ellátás költsége max 8000Ft/fı/éj (ÁFA nélkül)
c) utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevık)
Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetıen
és tételesen részletezve.
II. Egyéb költségek
a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt
támogatás 5%-ig tervezhetık.
b) biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%- áig
c) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi 10.000 Ft-ig számolható el
7. támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás.
8. Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80 %-a (KMR-ben 75%) támogatható.
Továbbá
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• a Bizottság 68/2001/EK Rendelete 2. cikk g) pont szerint hátrányos helyzetőnek minısülı
személyek képzése esetében további támogatás nyújtható az alábbiak szerint:
o Minden egyes hátrányos helyzető személy képzése esetén további egy százalékpont, de
legfeljebb összesen 10 százalékpont.
Tehát a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os (KMR-ben 85%-os)
támogatására pályázhat.
A fentiekbıl következıen az önrész arányának az összes elszámolható költség legalább 10%nak (KMR-ben 15%-nak) kell lennie, amelybe az államháztartás alrendszereibıl kapott
támogatás nem számítható be.
9. Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 1 millió Ft, de
maximum 25 millió Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2007. március 30-tól, 2007. december 31-ig lehetséges.
Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklıdését, vagy további információkra van szüksége,
készségesen állunk rendelkezésükre!

