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TÁJÉKOZTATÓ
Képző Intézmények részére
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”
elnevezésű kiemelt projektben való részvételről
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított
az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció folyamatainak
fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt)
elsődleges célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedési esélyeinek növelése, foglalkoztatásának élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai
rendszer továbbfejlesztése.
A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése
keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 4,2 milliárd Ft
használható fel.
A foglalkozási rehabilitáció egyik legfontosabb állomása a munka világából hosszú évek óta kiesett,
esetleg elavult szakképzettséggel rendelkező, megváltozott munkaképességű programrésztvevő személyek
képzése a munkaképesség változás és a megmaradt képességek által kijelölt határokon belül. A képzési
célú támogatások nyújtásának előfeltétele, hogy a programrésztvevő a lakóhely/tartózkodási hely szerinti
rehabilitációs hatóságnál rehabilitációs szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételét kérje, vagy
rehabilitációs ellátásban részesüljön.
Megváltozott munkaképességű
szolgáltatások, támogatások:




és

fogyatékossággal

élő

személyek

támogatás nyújtható a képzésben való részvételhez, új szakképzettség,
megszerzéséhez; megtéríthetjük a programrésztvevők teljes képzési költségeit;
utazási költségtérítésként megtérítjük a képzésre történő utazás költségeit;
a képzés időtartamára megélhetést biztosító támogatás nyújtható.

részére

nyújtható

szakmai

ismeret

Az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben egyéni és csoportos szervezésű képzések támogatására
egyaránt adott a lehetőség. Képzési célú támogatás programrésztvevő személyenként elméleti és
gyakorlati képzésre is adható. A támogatás a képzés megkezdéséhez szükséges felkészüléstől a képzés
befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartamáig, de legfeljebb a képzés befejezését
követő 14 napig, valamint az első záróvizsga napjára adható.
A Képző Intézmény által megállapított képzési költség egészéhez vagy annak egy részéhez képzési célú
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támogatás nyújtható :



az oktatók részére fizetett ellenértékre és annak járulékaira,
az elméleti és gyakorlati képzés során felhasznált anyagok és energia költségeire,
az amortizáció használattal arányosan elszámolható költségeire,
a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy számára biztosított munkaruha, védőfelszerelés
költségeire,
a tananyagfejlesztés arányos költségeire,



a gyakorlati képzést bonyolító munkaadónak a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy






megváltozott munkaképességéből adódó többletköltségeire,
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legfeljebb a támogatott képzési díj 20 százalékáig egyéb, a lebonyolítással, értékeléssel
kapcsolatos költségekre, így különösen bérleti díjra, adminisztrációs költségekre,
a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján
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külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díjra,kivéve pótvizsga díja,



a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségéhez.

I. A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21/I. §-ának értelmében a Főigazgatóság minden év január 15.
napjáig közzéteszi a támogatható képzések körét, amelyhez a Főigazgatóság a programrésztvevő
személyeknek képzési célú támogatást nyújthat. Ez 2019-ben az alábbi linken érhető el:
https://szgyf.gov.hu/hu/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok/tamogathato-kepzesek-es-szolgaltatasok

II. Az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projektben nyújtható támogatások megállapíthatóságának feltétele, hogy a
Képző Intézmény érvényes regisztrációval rendelkezzen, melyhez az alábbi dokumentumok benyújtása
szükséges:







a Regisztrációs adatlap egy eredeti példánya;
a Képző Intézmény hatályos létesítő okiratának (alapító okirat/alapszabály) 30 napnál nem régebbi
eredeti, vagy ügyvéd/közjegyző által hitelesített példánya, vagy - a Ptk. III. Könyv 3. Részének hatálya alá
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tartozó társaság esetén - a közjegyző vagy az illetékes törvényszék cégbírósága, vagy az Igazságügyi
Minisztérium Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott hatályos cégkivonat 30 napnál nem
régebbi eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített példánya;
a Képző Intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintájának eredeti példánya, vagy banki aláíró karton eredeti vagy a számlavezető
pénzintézet által hitelesített példánya;
érvényes felnőttképzési engedély Képző Intézmény által hitelesített, a kiállítás óta nem változott
másolata.

A Képző Intézmény regisztrációjára vonatkozó adatlap és a hozzátartozó mellékletek benyújtása a
Képző Intézmény székhelye szerint illetékes Tanácsadói Hálózat megyei irodája részére történhet
elektronikus levél formájában, postai úton vagy személyesen. Az elektronikus úton beküldött regisztráció
csak abban az esetben kerülhet elfogadásra, amennyiben a vele egyező tartalommal rendelkező
dokumentumok 2 munkanapon belül papíralapon is megküldésre kerülnek.
Amennyiben a képző intézmény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75.§ (3a) bekezdése szerint 3 éven belül már regisztrált a
Főigazgatóság által megvalósított valamely projekt keretében és az adataiban nem történt változás, akkor a
támogathatóság alátámasztására szolgáló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített dokumentumok
benyújtása nem szükségszerű.

III. Elfogadott regisztráció esetén a Képző Intézmény benyújthatja a képzési jegyzékben szereplő
képzésnek megfelelő képzési ajánlatát a költségkalkulációval együtt. A képző intézmény által benyújtott
képzési ajánlatnak tartalmazni a szükséges a tervezett képzés megnevezését, besorolását, a képzési
tervezett helyszínét és időtartamát, pontosítva az elméleti és gyakorlati órák számát, valamint az elvárt
belépési feltételeket.
IV. Amennyiben az adott képzési ajánlat elfogadásra kerül, és támogatási szerződés jön létre egy
programrésztvevővel, együttműködési megállapodás köthető a Képző Intézmény és az EFOP-1.9.3VEKOP-17 projekt között. A programrésztvevő támogatási szerződésének melléklete az általa aláírt
engedményezési nyilatkozat, amelyben a részére megállapított képzési célú támogatásra vonatkozó
tartozását a Főigazgatóság átvállalja.
V. Az engedményezési nyilatkozatok, valamint a Képző Intézmény és a programrésztvevők között
megkötött engedményezési megállapodások alapján a Képző Intézmény által megállapított képzési
költségekhez nyújtott képzési célú támogatások összegeit a Képző Intézmény részére a Főigazgatóság
megtéríti.

További kérdéseivel kérjük, keresse (telefonon, e-mailben)
a Tanácsadói Hálózat megyei (fővárosi) munkatársait!
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Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt telelősségű társaság, részvénytársaság
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A Tanácsadói Hálózat megyei munkatársainak elérhetősége:
Megye

Név

Telefonszám

E-mail

Bács-Kiskun

Pszota Ferenc

06-30/682-5541

pszota.ferenc@szgyf.gov.hu

Baranya

Pongrácz Yvette

06-30/683-4325

pongracz.yvette@szgyf.gov.hu

Békés

Mertlik Rajmund

06-30/682-8597

mertlik.sandor.rajmund@szgyf.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabó Dezső
Kisistókné Farkas
Klára
Lantos Tibor
Andrásné
Ekhamp Roberta

06-30/682-5267

szabo.dezso@szgyf.gov.hu

06-30/682-8812

kisistokne.farkas.klara@szgyf.gov.hu

06-30/682-7379

lantos.tibor.andrasne@szgyf.gov.hu

06-30/293-5313

ekhamp.roberta@szgyf.gov.hu

Malatinszky Szilvia
Szanyiné Kereszti
Hajnalka
Varga Rita

06-30/648-3395

malatinszky.szlivia@szgyf.gov.hu

06-30/682-4057

szanyine.kereszti.hajnalka@szgyf.gov.hu

06-30/682-2573

varga.rita@szgyf.gov.hu

06-30/682-8597

mertlik.sandor.rajmund@szgyf.gov.hu

06-30/684-1447

szakacs.balazs.janos@szgyf.gov.hu

06-30/684-1447

szakacs.balazs.janos@szgyf.gov.hu

Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Tolna

Mertlik Rajmund
Szakács Balázs
János
Szakács Balázs
János
Rinenbach Erika
Pirintné Kovács
Marianna
Schüller Ákosné

06-30/682-9760

rinenbach.erika@szgyf.gov.hu

06-30/683-0507

pirintne.kovacs.marianna@szgyf.gov.hu

06-30/649-4970

schuller.akosne@szgyf.gov.hu

Vas

Simon Jánosné

06-30/683-4378

simon.janosne@szgyf.gov.hu

Veszprém

Simon Jánosné
Gothardné
Baumgartner Anikó

06-30/683-4378

simon.janosne@szgyf.gov.hu

06-30/681-5611

gothardne.baumgartner.aniko@szgyfzala.hu

Budapest
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád

Zala

3

