Módosult a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok
munkavállalói számára” című felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok
munkavállalói számára” című (GINOP-6.1.6-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
eredeti szöveg
4. oldal

módosított tartalom
a Miniszterelnökség neve Innovációs és Technológiai Minisztériumra
módosult
Az
alacsony
jövedelmű
munkavállalók
célzott
képzésének
megvalósításáért e felhívás keretében a támogatást igénylő saját
munkavalói közül csak azok a személyek vonhatóak be, akik havi bruttó
bére a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában nem haladta meg
a 405 459 forintot

1.1.
A
Felhívás […] „Az alacsony jövedelmű munkavállalók célzott
indokoltsága és célja
képzésének megvalósításáért e felhívás keretében a
támogatást igénylő saját munkavalói közül csak azok a
módosítás
személyek vonhatóak be, akik havi bruttó bére a
támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap
átlagában nem haladta meg a 405 459 forintot.” […]
1.3.
A támogatás
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3.4.1.1.
b) 8.
A támogatást igénylő saját munkavállalói közül 8.
A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be
Képzésekkel
azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a képzésbe vonást megelőző
kapcsolatos
haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A feltételnek való
elvárások
legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. A megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani.
feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során
módosítás
szükséges alátámasztani.
3.4.1.1.
Együttműködési
kötelezettség

c)

módosítás

új

és

1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a
Nemzeti
Szakképzési
és
Felnőttképzési
Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási
igényben megadott képzési tervét elektronikus úton
megküldeni az NSZFH-nak a felnottkepzes@nive.hu

1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási
igényben megadott képzési tervét a Támogatói Okirat hatályba lépését
követő 15 napon belül, illetve annak Támogatói Okiratban módosított
változatát a módosítás hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon

szövegrész

2.

3.

4.

5.

címre a támogatási okirat hatályba lépését követő 15
napon
belül,
illetve
a
támogatási
okiratban módosított változatát a támogatási
okirat módosításának hatályba lépését követő
legfeljebb 15 napon belül.
A támogatást igénylő köteles együttműködni a
GINOP-6.1.7-17
felhívás
kedvezményezett
szervezeteivel a GINOP-6.1.7 kiírás kedvezményezett
szervezetei által ellátandó támogatási, tájékoztatási,
és monitoring feladatok végrehajtása során.
A kedvezményezettnél, illetve a képzési terv szerint
megvalósítandó képzés képzési tervben megjelölt
helyszínén és időpontjában az NSZFH jogosult
a végrehajtás időtartama alatt legfeljebb két
alkalommal szakmai monitoring látogatást tenni, a
képzés
és
a
kapcsolódó
alátámasztó
dokumentáció képzési tervnek és a felnőttképzési
szabályoknak
történő
megfelelését
a
helyszínen
vizsgálni.
A
szakmai monitoring
vizsgálat
megállapításairól
az
NSZFH
a kedvezményezettet és Támogatót 30 napon
belül tájékoztatja.
Amennyiben a képzési tervben megadott képzések
időpontja, tervezett helyszíne változik, arról a
Támogatót és az NSZFH-t a képzés megkezdését
megelőzően 5 munkanappal az Ügyfélszolgálatnak
(gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu) és az NSZFH-nak
(felnottkepzes@nive.hu)
címzett
elektronikus
bejelentéssel tájékoztatni szükséges, illetve a
módosított képzési tervet meg kell küldeni.
Az NSZFH a képzések megvalósításáról (pl. helyszín,
időpont, résztvevők száma, résztvevők nemek szerinti
aránya stb.), továbbá a képzéseken résztvevő

2.

3.

4.

5.

6.

belül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogatási
Rendszerbe fel kell tölteni a
https://ginop617monitoring.nive.hu
felületen történő regisztrációt követően.
A képzések pontos időbeli ütemezését tartalmazó Képzések
ütemterve c. excel táblázatot (jelen felhívás 7. sz. melléklete) az első
képzés megkezdését megelőzően legalább 5 nappal fel kell tölteni a
https://ginop617monitoring.nive.hu felületen.
A támogatást igénylő köteles együttműködni a GINOP-6.1.7-17
felhívás kedvezményezett szervezeteivel a GINOP-6.1.7 kiírás
kedvezményezett szervezetei által ellátandó támogatási, tájékoztatási,
és monitoring feladatok végrehajtása során.
A kedvezményezettnél, illetve a képzési terv szerint megvalósítandó
képzés képzési tervben megjelölt helyszínén és időpontjában az
NSZFH jogosult a végrehajtás időtartama alatt legfeljebb két
alkalommal szakmai monitoring látogatást tenni, a képzés és a
kapcsolódó alátámasztó dokumentáció képzési tervnek és a
felnőttképzési szabályoknak történő megfelelését a helyszínen
vizsgálni. A szakmai monitoring vizsgálat megállapításairól az NSZFH
a kedvezményezettet és Támogatót 30 napon belül tájékoztatja.
Amennyiben a képzési tervben és a képzési ütemtervben megadott
képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról az NSZFH-t
legkésőbb az eseményt megelőzően 5 munkanappal a
https://ginop617monitoring.nive.hu felületen megtett adatmódosítással
tájékoztatni szükséges és erre a felületre a módosított képzési tervet,
valamint az aktuális Képzések ütemterve c. dokumentumot fel kell
tölteni.
Az NSZFH a képzések megvalósításáról (pl. helyszín, időpont,
résztvevők száma, résztvevők nemek szerinti aránya stb.), továbbá a
képzéseken résztvevő célcsoporttagok elégedettségéről, a képzések
értékeléséről adatokat kér be a kedvezményezettől. Az NSZFH az
adatokat feldolgozásával elvégzi a képzési programok értékelését,
amelyről a Támogatót tájékoztatni jogosult. Az NSZFH ezen
tevékenységét a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében valósítja

3.7.3. Egyéni szintű
adatgyűjtés
ESZA
forrásból megvalósuló
felhívások esetén

célcsoporttagok
elégedettségéről,
a képzések
értékeléséről adatokat kér be a kedvezményezettől.
Az NSZFH az adatokat feldolgozásával elvégzi a
képzési programok értékelését, amelyről a Támogatót
tájékoztatni jogosult. Az NSZFH ezen tevékenységét
a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében valósítja
meg. A támogatást igénylő köteles együttműködni az
NSZFH-val
fenti
tevékenységeinek
elvégzése
érdekében.
Törlésre került az alábbi mondat:
A Támogató az adatgyűjtési feladatok támogatása
érdekében legkésőbb a támogatási kérelmek
benyújthatóságáig monitoring tájékoztatót tesz közzé.
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meg. A támogatást igénylő köteles együttműködni az NSZFH-val fenti
tevékenységeinek elvégzése érdekében.

Új szövegrész került beépítésre:
Belépéskori kérdőív kitöltésére csak a projekt tényleges célcsoport tagjai
körében, azaz résztvevőkre vonatkozóan kerülhet sor.
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Törlésre került az alábbi mondat:
„A projekt azon beszerzései esetén, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300
000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó
dokumentumokat
(így
különösen
árajánlatokat) a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azokat az irányító
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.”

A helyére az alábbi szövegrész került:
„Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen szerződések
esetén a szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján

7. További
információk
kiegészítés

árajánlattal is igazolható, az irányító hatóság azonban ebben az
esetben sem tekinthet el az ellenőrzéstől.”
Az alábbi szövegrésszel egészült ki:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a
tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/
Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem
feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő
projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő
adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi
rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében
és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső
kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes
és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott
célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a

Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség
merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell
nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell
felelnie a fenti előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi
környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja,
amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a
www.szechenyi2020.hu oldalon.
8. A
felhívás
szakmai
mellékletei
kiegészítés

A mellékletek közé beépítésre került a Képzések ütemterve c. excel (7.sz.
melléklet)

