
TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

A Rávezető Projekt Kft. hosszú évek óta foglalkozik szervezetfejlesztéssel, valamint – annak 
egyik legfontosabb eszközeként – felnőttképzéssel. Cégünk felnőttképzési engedéllyel 
rendelkező intézmény (nyilvántartásba vételi számunk: E-000362/2014), amely számos 
témában nyújt jelenléti és vegyes (a jelenléti és a távoktatást ötvöző) képzéseket, többek között 
az alábbi területeken: 

 stresszkezelés, stressz megelőzése és csökkentése, 
 vezetői kompetenciák fejlesztése, 
 szervezeti kommunikáció és együttműködés, partnerség, hatékony üzleti 
 kapcsolattartás, 
 rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, 
 időgazdálkodás, 
 mentori készségek fejlesztése, 
 agilis projektmenedzsment. 

Aktuális képzési kínálatunk a http://ravezeto.hu/felnottkepzes/ linken érhető el. 

Az alábbiakban néhány, a közelmúltban módosult és újra megjelent pályázati lehetőségre 
szeretnénk felhívni az Ön figyelmét, amely lehetőséget nyújt a nagyvállalatok, illetve a kis- és 
középvállalkozások számára arra, hogy munkatársaik szakmai tudását, kompetenciáit, nyelvi 
és IT készségeit fejlesszék. 

 

 

GINOP-6.1.5-17 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA 
NAGYVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA  

(csak konvergencia régiókban) 

Lehetséges kedvezményezettek köre: nagyvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább két 
lezárt, teljes üzleti évvel és Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei. 

Elnyerhető támogatás: 10-100 millió Ft. 

Célcsoport: 

 A képzésekbe bevontak száma minimum 17 fő (ebből legalább 15 fő saját 
munkavállaló). 

 A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem 
foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, a képzésbe vont saját munkavállalók 
legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:  

o a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;  
o legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;  
o egyéb munkavállalási korú inaktív személyek. 



 A képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 főnek) 
hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie 

Megvalósítható képzések:  

 OKJ-s képzések,  
 a felnőttképzési törvény (Fktv.) 2.§ 19a., illetve 5a. pontjában meghatározott nyelvi 

képzések (legfeljebb az összes képzés 15 %-áig), 
 az Fktv. 2.§ 6. pontja szerinti egyéb szakmai képzések,  
 az Fktv. 2.§ 5. pontja szerinti egyéb (jellemzően kompetenciafejlesztő) képzések,  
 az Fktv. hatálya alá nem tartozó egyéb képzések. 

A képzések minimális óraszáma 20 óra. 

A pályázatban lehetőség van a külső szolgáltatótól igénybe vett, illetve a saját teljesítés 
keretében (mint felnőttképző intézmény) megszervezett képzéseken túl az összes képzés 20 %-
áig belső képzések megvalósítására is.   

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 képzési terv kidolgozása, 
 előzetes tudásfelmérés (az Fktv. szerinti egyéb képzéseknél csak a munkavállaló 

kérésére szükséges), 
 képzések megvalósítása, 
 utólagos elégedettségmérés, 
 kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 
 a képzésbe bevont, nem foglalkoztatottak számára munkahelyi mentor biztosítása. 

Ezek mellett lehetőség van belső képzések fejlesztésére, a képzési terv elkészítésének és a belső 
szakmai megvalósítók bérköltségének finanszírozására, valamint projektmenedzsment 
tevékenységekre is. 

A projekt megvalósítás időtartama legfeljebb 24 hónap lehet. 

A pályázat benyújtására 2018. március 12. – december 3. között van lehetőség. 

 

*    *    * 

 

GINOP-6.1.6-17 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA 
MIKRO, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA  

(csak konvergencia régiókban) 

Lehetséges kedvezményezettek köre: a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, 
kis- és középvállalkozások, amelyek 

‐ éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,  



‐ rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,  
‐ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, szövetkezetek. 

Elnyerhető támogatás: 3-50 millió Ft. 

Célcsoport: 

‐ a képzésekbe bevontak száma minimum 3 fő, 
‐ a munkavállalókon túl lehetőség van bevonni a megelőző 12 hónapban 

közfoglalkoztatottakat vagy legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresőket is. 

Megvalósítható képzések:  

‐ OKJ-s képzések,  
‐ a felnőttképzési törvény (Fktv.) 2.§ 19a., illetve 5a. pontjában meghatározott nyelvi 

képzések (legfeljebb az összes képzés 15 %-áig), 
‐ az Fktv. 2.§ 6. pontja szerinti egyéb szakmai képzések,  
‐ az Fktv. 2.§ 5. pontja szerinti egyéb képzések. 

A képzések minimális óraszáma 20 óra. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  

‐ képzési terv kidolgozása, 
‐ előzetes tudásmérés (kompetenciafejlesztő képzés esetében csak a munkavállaló 

kérésre), 
‐ utólagos elégedettségmérés, 
‐ képzések megvalósítása, 
‐ kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. 

Ezek mellett lehetőség van belső képzések fejlesztésére és megvalósítására, szakmai 
megvalósítás és a nem munkavállalóként bevontak esetében a beilleszkedést támogató 
munkahelyi mentor, valamint a projektmenedzsment tevékenységek finanszírozására is. 

A projekt megvalósítás időtartama legfeljebb 24 hónap lehet.  

A pályázat benyújtására 2018. március 13. – december 3. között van lehetőség. 

 

*    *    * 

 

Amennyiben a bemutatott pályázati lehetőségek felkeltették érdeklődését, kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:  

Felnőttképzési szakterületért felelős munkatárs: Kisfaludy László  

E-mail: kisfaludy.laszlo@ravezeto.hu  

Telefon: +36 20 435 9686  

 



Kérjük, akkor is forduljon hozzánk, ha szeretne részt venni a fenti pályázatok valamelyikében, 
de az Ön által fontosnak tartott témákban jelenlegi kínálatunkban nem talált képzést. Ebben az 
esetben – előzetes egyeztetést követően – a lehető legnagyobb rugalmassággal alkalmazkodunk 
az Ön és szervezete igényeihez meglévő felnőttképzési programunk átdolgozásával vagy új 
program nyilvántartásba vételével. Reméljük, hamarosan Önt is ügyfeleink között 
köszönthetjük! 

 


