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Aktuális pályázatok 

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára  

 

TÁMOP-2.1.3.A-12  

 

Pályázat célja: 

Cél, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, 
munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése révén javuljon a vállalkozások 
versenyképessége. Jelen pályázati konstrukció a mikro és kisvállalkozások projektjeit kívánja 
támogatni. 

 

Ki pályázhat? 

Gazdasági társaságok, szövetkezetek, non-profit gazdasági társaságok, ügyvédi iroda, 

vízitársulat, vízközmű társulat, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, közjegyző iroda,  

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

A támogatás összege maximum 10 millió Ft. 

 

A támogatás mértéke: 100 % (de minimis támogatás esetén) 

 

Pályázható tevékenységek: 

 

Az alábbi tevékenységek támogathatók: 
 

• szakmai képzések 

• idegen nyelvi képzések 

• a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések 

• számítástechnikai, informatikai képzés 

 

A képzések lehetnek belső képzések, vagy igénybe vehetők szolgáltatásként. 
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Elszámolható költségek: 

 

• Külső képzés esetén 

o képzés költsége (450 000 Ft/fő) 

o szállás és ellátás költsége (8000 Ft/fő/éj) 

o utazási költség 

o tanácsadási szolgáltatások 

o munkavállalók bér és járulékköltsége a képzés ideje alatt 

• Belső képzés esetén 

o oktatók személyi jellegű költségei (bér és járulék, egyéb személyi jellegű 

kifizetések) 

o egyéb folyó költségek: anyagok, fogyóeszközök 

o a képzés során használt eszközök értékcsökkenése 

o az oktatók és a képzésben résztvevők utazási, szállás és ellátás költsége 

(8000 Ft/fő/éj) 

o tanácsadási szolgáltatások (maximum 5%-ig) 

o munkavállalók bér és járulékköltsége a képzés ideje alatt 

• tájékoztatás és nyilvánosság (maximum 3%-ig) 

• banki költségek 

 

Legfontosabb feltételek: 

 

• A képzésekben a pályázó munkavállalói, segítő családtagok, a vállalkozás 
tulajdonosa és vezető tisztségviselője jogosult részt venni 

• egy személy képzésére 450 000 Ft igényelhető, az átlagos óradíj 3000Ft/fő lehet 
maximum 

• pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 

• egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be 

• nincs fenntartási kötelezettség, de a pályázati dokumentáció megőrzése előírás 

• a pályázó a megkezdést megelőzően képzési tervet köteles készíteni, amelyben 

megjelöli a képzések helyét, idejét, az oktató nevét, a képzések megvalósulását a 

közreműködő szervezet szúrópróba szerűen ellenőrizheti 
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• külső képzést csak FAT intézmény akkreditációs tanusítvánnyal rendelkező 

intézmény nyújthat, a megvalósuló képzések legalább 50%-ának FAT program 

akkreditációval is kell rendelkezniük.  

 

Beadási határidő: 

 

A pályázatok benyújtása 2012.05.01-től lehetséges és a pályázat lezárásáig folyamatos. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as 

számot. 

 

Vállalkozásunk kiemelten foglalkozik TÁMOP pályázatok készítésével! 


