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Aktuális pályázatok 

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult  

pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban 

(könnyített elbírálású pályázat) TÁMOP-2.3.4.A-13/1 

Pályázat célja: 

A gyakornoki program lényege a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó 

(azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon 

keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor 

bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. 

A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai 

rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a 

pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése. A program célja továbbá a duális 

szakképzés erősítése, a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása. 

 
Ki pályázhat? 

Mikro- kis- és középvállalkozások (a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a 

pályázat benyújtásának időpontját). 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  legalább 460.350 Ft, legfeljebb 30.000.000 Ft 

Támogatás mértéke:  a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100 %-a 

 

Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelez ő): 

 Gyakornokok foglalkoztatása (olyan munkakörben, amelynek betöltésére a 

megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti, legalább a mindenkori garantált 

bérminimumnak megfelelő munkabérrel a támogatott 9 hónap alatt és azt követő, a 

támogatással megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban) 

 Mentori tevékenység  (a mentor – egy szakember, aki lehet maga a vállalkozó, 

alkalmazottja, vagy általa megbízott személy – utógondozó, segítő, értékelő 

szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.) 

 Tájékoztatás, nyilvánosság  

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások, esélyegyenl őségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvényesítése 
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 Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok 

foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, 

pl. könyvelés.) 

 A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, 

megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, 

felújítás, átalakítás. 

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek:  a mentori 

tevékenységet ellátó munkatársak bére, a bér járulékai, egyéb juttatások költségei 

 Célcsoport számára biztosított támogatások: gyakornokok bére, a bér járulékai 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatá sok: a mentori tevékenységet 

ellátók számla ellenében fizetett vállalkozási, megbízási díja 

 Beruházások (ERFA): szorosan a projekt megvalósításához kötődő, a szakmai 

megvalósításhoz szükséges új kis és nagy értékű eszközök beszerzése, amennyiben 

ilyenek korábbi uniós projektekben nem kerültek beszerzésre, továbbá építések 

(átalakítás, bővítés, felújítás) kizárólag a célcsoport foglalkoztatásához. 

 Egyéb szolgáltatások : nyilvánosság, könyvelés 

 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefügg ő általános költség: posta, telefon és 

egyéb telekommunikációs szolgáltatások, elkülönített bankszámla nyitásának és a 

havi adminisztratív költsége, tranzakciós költsége 

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt. Nem lehet 

lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása. 

 A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal  rendelkezik (munkaügyi bírság 

nem volt az elmúlt két évben) 

 A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma  a pályázat benyújtását 

megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum egy f ő volt. 

 Csak a konvergencia régiók területén  megvalósuló pályázatok nyújthatók be.  

 A gyakornokokkal szemben támasztott feltételek  – a feltételek mindegyikének 

együttes teljesülése szükséges! 

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, 

• legfeljebb 18 hónapja szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) 

szakképesítését nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
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• képzése során legalább 6 hónapon keresztül tanulószerződés keretében vett részt a 

gyakorlati képzésben megszerzett szakképesítésével összefüggésben,  

• szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló 

jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményében (SZVK) rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben 

betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére irányult. 

• a bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a kedvezményezettel nem állt 

munkaviszonyban (Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be 

a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat 

benyújtását.) 

 A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidej ű munkaviszony  

keretében lehetséges. 

 A pályázó vállalja a támogatott 9 hónap és az azt követő továbbfoglalkoztatás alatt, 

hogy legalább a garantált bérminimumot megfizeti a gyako rnoknak . A pályázó 

ennél magasabb fizetést is vállalhat (támogatást a garantált bérminimum 150%-áig 

vehet igénybe). 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a 

gyakornok(ok)kal munkaszerz ődést köt próbaid ő kikötése nélkül.  

 A mentorral szemben támasztott feltételek: 

• a gyakornok munkakörével megegyező szakirányú, legalább középfokú végzettséggel 

rendelkező és legalább öt év, a gyakornok szakképesítéséhez kapcsolódó szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember legyen. 

• Egy személy mentorálási feladatot legfeljebb 16 gyakornok tekintetében láthat el 

egyszerre (akár több projektben együttvéve). 

 A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közti átjárhatóság mértéke az 

elszámolható költségek 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a 6.000.000 forintot. 

 A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 9, 

maximum 14 hónapra tervezheti. A támogatott tevékenységek megvalósítására 

minimum 9, maximum 12 hónap áll rendelkezésre. 

 A pályázó a projekt befejezését követ ően a támogatásból foglalkoztatottak 

munkaviszonyát legalább 9 hónapig fenntartja.  

 A pályázó előleget igényelhet, amelynek összege maximum a támogatás 25%-a. 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2013. február 15-t ől 2014. április 30-ig lehetséges.  

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


