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2018. november 08.

A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál a gazdaság
igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon
rendelkezésre.

PROJEKT CÉLJA

-

támogassa

az

alkalmazottak

foglalkoztathatóságának,

a

munkavállalók

munkahelyi

készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló pályázatos
programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése
széles körben megtörténhessen,
-

gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánjuk támogatni, a szektor
sajátosságainak

figyelembevételével,

biztosítva

a

vállalkozások

által

megszervezett,

megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomon követését, továbbá hozzájárulni a
GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GINOP-6.1.8-17 programok sikeres megvalósításához.

PROJEKTEK ELŐREHALADÁSA
Projekt
megnevezése

Aktuális keret

Munkahelyi
képzések
támogatása
nagyvállalatok
munkavállalói
számára
GINOP-6.1.5-17

13,52 Mrd Ft

Munkahelyi
képzések
támogatása
mikro-, kis- és
középvállalatok
munkavállalói
számára
GINOP-6.1.6-17

18,04 Mrd Ft

Vállalati Képző
Központok
rendszerének
kialakítása és
működése
GINOP-6.1.8-17

2,7 Mrd Ft

Beadott
támogatási
kérelem

Megítélt
támogatás

Szerződés

min. – max.
igényelhető
támogatás

187
Kérelmek beadási
határideje:
2018.12.03.
12.00 óra

116
Kedvezményezett

65
Kedvezményezett

10 millió –
100 millió Ft

4 652 188 312 Ft

2 543 527 279 Ft

997
Kérelmek beadási
határideje:
2018.12.03.
12.00 óra

385
Kedvezményezett

329
Kedvezményezett

5 47 8630 382 Ft

5 478 630 382 Ft

2 tanúsítvány
kiadása megtörtént

3 millió –
50 millió Ft

100 millió –
600 millió Ft

A GINOP-6.1.7-17 PROJEKT A VÁLLALATI KÉPZÉSEK
SZOLGÁLATÁBAN
Projekt azonosítószáma:

GINOP-6.1.7-17-2018-00001

Projekt címe:

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és
középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára
indított képzések szakmai támogató programja.
2,7 milliárd Ft (a forrást az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja)
2018. február 1. - 2020. december 31.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Projekt költségvetése:
Megvalósítási időszak:
Kedvezményezett:
Konzorciumi partnerek:

Projekt területi korlátozása:

6 kevésbé fejlett ( Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Délalföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli)
régió

Projekt megvalósításában résztvevők NSZFH: 23 fő
létszáma
MKIK: 42 fő
ITM: 1 fő

MÉRFÖLDKÖVEK
Mérföldkő megnevezése

Outputja

Legkésőbbi teljesítési időpont

A képzési és foglalkoztatási
tervek minősítési
szempontrendszerének
kialakítása

Nyilvánosságra hozott
szempontrendszer

A projekt megkezdését követő
30. naptári nap

Ügyfélszolgálat felállítása

Működő és online telefonos
ügyfélszolgálati tevékenység az
GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.617 és a GINOP-6.1.8-17
felhívások kedvezményezettjei
részére

A projekt megkezdését követő
30. naptári nap

Tájékoztató rendezvények

Lebonyolított rendezvény

A projekt megkezdésétől kezdve
3 havonta

A képzési és foglalkoztatási
tervek minősítése

Kiadott minősítési tanúsítvány

Az első képzési és foglalkoztatási
terv NSZFH-hoz történő
benyújtását követő legfeljebb 45.
naptári nap

Átfogó értékelés elkészülése,
publikálása

Értékelési dokumentumok

A projekt fizikai befejezése

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

Kötelező vállalások
Tájékoztató rendezvényeken,
vagy személyesen elért
vállalkozások száma

Ügyfélszolgálati
segítségnyújtást, tanácsadást
igénybe vevő vállalkozások
száma

Célérték (db)

Célérték elérés időpontja

1000

Projekt fizikai befejezéséig

2000

Projekt fizikai befejezéséig

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK I.
A GINOP-6.1.8-17 felhíváshoz kapcsolódóan a képzési foglalkoztatási tervek előminősítési
rendszerének kialakítása, előminősítés:
•

a képzési és foglalkoztatási tervek minősítési szempontrendszerének, szakmai és informatikai
támogató környezetének kialakítása;

•

a minősítésben résztvevő szakértők kiválasztása, képzése és felkészítése;

•

a képzési és foglalkoztatási tervek tárgyalási folyamaton alapuló, transzparens,
elektronikusan közzétett szempontok szerinti előminősítése;

•

a minősítő tanúsítvány kiadásához kapcsolódó szakmai eljárásrend kialakítása és közzététele a
projekt honlapon;

•

a minősítő tanúsítvány kiadásához szükséges szakértői tevékenység megvalósítása,
projekttervek minőségbiztosítása, a tanúsítványok kiadása;

•

a minősítési rendszerrel kapcsolatos információk és szakmai anyagok közzététele a projekt
honlapon, információs rendszer kialakítása. https://ginop617.nive.hu/

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK II.
Szakmai tevékenységek technikai támogatásának kialakítása:
•

informatikai fejlesztések megvalósítása a minőségbiztosítást, statisztikai adatgyűjtést és
adatszolgáltatást (pl. képzési és foglakoztatási tervek adatainak kezelése) támogató, a monitoring
és ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításához kapcsolódó adatbázis kialakítása érdekében.

Ügyfélszolgálati rendszer kialakítása és ügyfélszolgálat biztosítása:
•

ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, eljárásrendjének, valamint az ügyfélszolgálati
tevékenység teljes körű adminisztrálásához kapcsolódó dokumentáció kidolgozása;

•

ügyfélszolgálati rendszer technikai feltételeinek kialakítása;

•

ügyfélszolgálati munkatársak biztosítása, felkészítése;

•

online és telefonos felvilágosítás, tájékoztatás, tanácsadás.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK III.
A GINOP-6.1.5-17, GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 konstrukciók keretében megvalósuló
vállalati képzések szakmai nyomon követéséhez, átfogó értékeléséhez kapcsolódó
tevékenységek:
•

szakmai monitoring támogató rendszer kialakítása;

•

támogatóval egyeztetett elvárásoknak megfelelő szakmai monitoring tevékenységek
elvégzése;

•

a felhívások kedvezményezettjeinek tájékoztatása és felkészítése a monitoring
látogatásokra;

•

a képzések megvalósításának szakmai nyomonkövetése a monitoring látogatások
eredményeinek feldolgozásával;

•

a monitoring tevékenység eredményeinek elemzése, átfogó értékelés készítése.

SZAKMAI MONITORING TÁMOGATÓ RENDSZER
Képzési tervek feltöltése, kommunikáció:
-

ginop617@nive.hu (Felhívás szerint: a felnottkepzes@nive.hu e-mail címre)
kialakításra került a Szakmai Monitoring Támogató Rendszer: alapadatok, és képzési
tervek feltöltése,
https://ginop617monitoring.nive.hu/

MONITORING TÁMOGATÓ RENDSZERBEN RÖGZÍTETT
ADATOK

Rögzített vállalkozások száma*: 286 db

Rögzített képzések száma*: 2.435 db

*2018.11.07. adatok

A SZAKMAI MONITORING FOLYAMATA
A szakmai
monitoring
tevékenység
tervezése,
előkészítése

2013. évi LXXVII. Törvény
a felnőttképzésről (Fktv.)
Szechenyi2020
előírásainak megfelelő
dokumentumok

Időpont egyeztetés az érintett
szervezettel

Monitoring látogatás
lebonyolítása: Konkrét képzés
és dokumentum vizsgálat,
jegyzőkönyv elkészítése
Hiánypótlás

Monitoring jelentés elkészítése
10 napos
határidő
A végleges monitoring jelentés
megküldése az érintett
szervezetnek

Kapcsolódó
dokumentumok:
-

Támogatási okirat,

-

Egységes képzési
dokumentáció,

-

Monitoring jegyzőkönyv,

-

Monitoring jelentés

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

