Módosult „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című
(GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú) Hirdetmény
Értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosult a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent „A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című (GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú) Hirdetmény.
A módosítás a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket illetően tartalmaz módosításokat. A továbbadott támogatásra vonatkozó,
támogatást igénylő vállalkozásoknak szóló részletes feltételek a jelen felhívással párhuzamosan a https://munka.hu honlapon a Munkaerő fejlesztési támogatás
menüpont alatt megjelenő Hirdetményben találhatók.
A módosítás részletei itt találhatóak:
A Hirdetmény
módosítással
érintett pontjai
1.

3.

5.

Módosítás tartalma

eredeti szöveg
A támogatásra 2022. február 15.
napjától nyújtható be kérelem, a
forrás kimerüléséig, de legkésőbb
2022. augusztus 31. napjáig.
A kérelem 2022. február 15.
napjától nyújtható be, a forrás
kimerüléséig, de legkésőbb 2022.
augusztus
31.
napjáig
a
http://munka.hu oldalon található
nyomtatványkitöltő alkalmazáson
keresztül.

módosított szöveg
A támogatásra 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb
2023. április 30. napjáig.
A kérelem 2022. február 15. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április
30. napjáig a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül.

5. l) pont kiegészül: Az ismételt kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem
részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését
követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult.

6.

6.
7.

6. g) pont módosult: A képzőnek legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon a http://munka.hu
honlapon elhelyezett űrlap mellékleteként rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét
(amely a http://munka.hu oldalról letölthető), a képzési alkalmak időpontjának pontos
megjelölésével és az online betekintési lehetőséget biztosító linket. A képzésben résztvevők
névsorát szintén a képzés megkezdését megelőző napig szükséges benyújtani a fent megjelölt
elektronikus felületen. Legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon szükséges az érintett
foglalkoztatottak érvényes, legutolsó munkaszerződésének csatolása az elektronikus ügyintézés
szabályainak megfelelően a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson
keresztül a döntést hozó kormányhivatal hivatali kapujára.
A 6. pont kiegészült az alábbiak szerint: i) A képzőnek a képzés Felnőttképzési Adatszolgáltatási
Rendszerben (FAR) történő rögzítés alkalmával kötelező megjelölni a támogatási konstrukciót.
A 7. k) pont módosult: Az online megvalósuló képzési alkalmaknak megfelelően dokumentáltnak
kell lennie, azaz egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a foglalkozás témájának, anyagának,
az előadó(k) és a résztvevők személyének. Az online megvalósuló képzési alkalmak
elszámolásához olyan alátámasztó dokumentum szükséges, amely összefoglalóan tartalmazza az
online megvalósuló programmal kapcsolatos információkat: az előadás vagy foglalkozás témáját,
anyagát, a program időpontját és időtartamát, az előadó(k) nevét és a résztvevők névsorát. Ez
történhet képernyőképek, felvételek valamint digitális alkalmazások használata esetén
bejelentkezések dokumentálásával.

7.

A 7. l) pont kiegészült az alábbiak szerint: l) A jogszabály alapján szervezett oktatásra és képzésre –
az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján – az Fktv 13/B. §-ban jelzett tanúsítvány kiállítása nem
vonatkozik, ennek megfelelően e képzések vonatkozásában a képzés elszámolhatóságának feltétele
az ágazati jogszabály által előírt vizsgakövetelmények teljesítését igazoló bizonyítvány benyújtása.

7.1

A 7.1 pont kiegészült az alábbiak szerint:
Amennyiben a fenti (és a Felhívásban foglalt egyéb) kizárási okok nem állnak fenn az adott
képzéssel kapcsolatban, az Fktv. 2. § 5.a pontjában meghatározott jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés is támogatható az ágazati jogszabály által előírt vizsgakövetelmények teljesítését
igazoló bizonyítvány benyújtása feltételével.

