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A minősítési szempontrendszer a Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és
működtetése GINOP-6.1.8-17 felhívásra pályázatot benyújtó támogatást igénylők számára
határozza meg az előminősítéssel kapcsolatos értékelést a Munkahelyi képzések
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított
képzések szakmai támogató programja GINOP-6.1.7-17 pályázati felhívás keretein belül. .
Az előminősítés pozitív eredménye esetén Tanúsítvány kiadására kerül sor.
1. A GINOP-6.1.8-17 felhívás melléklete a képzési terv készítéséhez egy excel tábla.
Az excel táblának három munkalapja van.
a. A képzési terv munkalap 29 oszlopának (B- AE) kitöltéséhez az első munkalapon
levő „kitöltés útmutató” ad magyarázatot.
b. Az excel tábla második munkalap 29 oszlopában lévő kérdések egy résztét értékelni
kell, más részét nem kell értékelni, mert vagy automatikusan tölt ki, vagy ellenőrzi a
meghatározott oszlop tartalmát.
Az egyenkénti értékeléskor a pontok tartalma a következő:
- megfelelt válasz 1 pont,
- nincs válasz, vagy hibás a válasz 0 pont.
A következő oszlopok sajátosságait kell figyelembe venni.
o B,C oszlopba meg kell adni a képzési adatokat
o D,E,F legördülő listából kell kiválasztani a megfelelőt
o G,H,I,J,K,L,N, O,P,Q,R,S, oszlopokba a megfelelő adatokat kell beírni
o T,U oszlopba kell beírni a képzés kezdésének és a befejezésének időpontját
o V-Z 5 oszlop a képzési helyszínek beírására szolgál. Az 5 oszlopra, ha
helyes a telephelyek kijelölése 1 pont adható
o AA oszlopba a költségeket kell beírni
o AB,AC,AE oszlopokba számokat kell beírni
Ellenőrző oszlopok:
o E,F oszlopban amennyiben piros a háttér az hibajelzés, piros háttér esetén 0
pont
o N,P,Q oszlopot ellenőrzi az N33
o N,O oszlopot ellenőrzi az N34
o R32 ellenőrzi a költségeket
o M oszlop automatikusan töltődik, nincs pontozás
Amennyiben több sor kerül kitöltésre, valamennyi sort értékelni kell. Soronként 24
pont.
A 24 oszlop pontozandó, a munkalap kérdéseire adott válasznak teljesnek, vagyis
100%-osnak kell lennie.

c. A GINOP-6.1.8-17 felhívás melléklete a képzési terv excel tábla harmadik munkalapja
a szakmai leírás, amely 9 témakör kifejtését kéri szövegesen korlátozott karakter
számban. A 8. és a 9. kérdés, témakör kifejtése nem minden pályázó esetében
releváns, ezért esetenként nem lesz kitöltve.
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Az értékelési szempontok egy adott kérdés esetén:
Adható
pontok
Az egyes
pontérté
kek
definíciój
a

0
A kért szempont nem
került
bemutatásra

1
A kért
szempont
hiányosan,
alig
érthetően
került
bemutatásr
a

2
A kért
szempont
bemutatása
fejlesztendő

3
A szempont
bemutatása
elfogadható

4
A
szempont
jól
kidolgozo
tt

5
A szempont több
elemében
példaérték
űen került
bemutatás
ra

6
Teljes
egészében
koherens,
magas
szinten
kidolgozott
szövegrész,
megfelelő
adatokkal és
indokokkal
alátámasztva

A maximális pontszám 7x6=42.
Amennyiben a 28 pontot, azaz 66%-ot nem éri el, vagyis van olyan válasz, ami 4 pont alatti,
akkor a tárgyalás során szükséges javaslatokat megfogalmazni, pontosítást kérni, melyet
hiánypótlással egészít ki a Pályázó.
A 8. és a 9. kérdés amennyiben a pályázó részéről releváns a minimális pontszám 8 pont, a
maximum pedig 12 pont.
2. Az NSZFH-hoz való regisztráláskor a felületen a SWOT elemzés és értékelés excel
táblát találja.
A tárgyalásos eljárás megkezdéséhez a pályázó a saját projekttervének
alátámasztására egy maximum négy oldalas (oldalanként maximum 1800 karakter),
SWOT elemzést készít.
A SWOT elemzés és értékelés excel táblájában a négy fő szempont alatt irányító
kérdések szerepelnek. Ezek mentén, vagy ezekhez kapcsolódóan, vagy további
releváns terület bemutatásával kell kitölteni a cellákat.
Az értékelés az előzőekben bemutatott szempontok szerint történik, 4x6 maximum 24
pont érhető el. Ebből 16 pontot el kell érnie (66%), szempontonként legalább 4 pont
elérése a minimális küszöb.
Az előminősítési tanúsítvány kiadásának feltétele
1. pontozólapon a munkalap kérdéseire adott minden válasznak teljesnek, vagyis
100%-osnak kell lennie
2. pontozólapon 54 pontból 36 pont a minimum, az 66%
3. SWOT pontozó lapon 24 pontból 16 pont a minimum, az 66%
4. az előző három anyag koherenciája
5. A képzési terv Fktv. szabályozásának való megfelelése
6. A képzési terv Felhívásban foglalt előírásoknak való megfelelése.
A tanúsítvány megszerzése nem jogosítja fel a pályázót a támogatási szerződés
megkötésére, az a pályázat benyújtásának egyik előfeltétele.
Mind a három anyag megbeszélése egy tárgyaláson történik.
A tárgyalás utáni hiánypótlással kell elérni a fenti feltételeket.

3

