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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
A SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ”

 

Magyarország kormánya az Európai Unióval együttm

alatti, szakképz ett fiatalok foglalkoztatásának

GINOP-5.2.4-16-os felhívás célja, hogy a 

bér- és járuléktámogatás t adjon, valamint 

felújítást támogassa. A GINOP- 5.2.5

kiemelt projekt 6 db szakképzési 

vezetésével, a gyakornoki foglalkoztatást népszer

projektvégrehajtását segít ő program megvalósítására

 

A GINOP-5.2.4-16-os pályázat segítségével

hónapon keresztül gyakornokként alkalmaz

kapcsolattartót is alkalmazhatnak. A pályázatokat a 

között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkés

időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap

forint, az igényelhető támogatás összege: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint lehet

támogatással.  

Projektünk végrehajtása során fontos cél a GINOP

konstrukció ismertségének növelése a fiatalok valamint a gazdálkodó szervezetek körében

3 megyéjében (Csongrád, Békés és Bács

szakképzési centrumok hálózatán keresztül. Az

(IGR) működtető Kormányhivatalokra is

A kiemelt projekt a vállalkozások támogatási kérelmeinek

támogatja. A projektek megvalósulása

sikeres együttműködéséhez, javítva

gyakornok-jelölt találjon olyan munkalehet

olyan fiatalokat vehessenek fel, akik

A régióban eddig közel 300 vállalkozás

A projektről bővebb információt a www.szakkepzesszeged.hu

   
CENTRUM GINOP-5.2.5-16-2016-00001 „ GYAKORNOKI PROGRAM 

”  KIEMELT PROJEKT DÉL- ALFÖLDI NYITÓRENDEZV

Magyarország kormánya az Európai Unióval együttm űködve átfogó programot hirdet

ett fiatalok foglalkoztatásának  és munkatapasztalat- szerzésének támogatására. 

os felhívás célja, hogy a vállalkozások számára a közvetlen munkahelyteremtés

t adjon, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés

5.2.5-16-2016-00001 „Gyakornoki program - támogató szolgáltatások

6 db szakképzési centrum konzorciuma a Gy őri Műszaki Szakképzési Centrum 

gyakornoki foglalkoztatást népszer űsítő, a támogatott vállalkozások 

program megvalósítására . 

segítségével a vállalkozások a 25 év alatti szakképzett fiatalokat kilenc 

gyakornokként alkalmazhatják és a projekt futamideje alatt vállalati gyakornoki 

A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. 

között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat.

tartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliár

 támogatás összege: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint lehet

Projektünk végrehajtása során fontos cél a GINOP-5.2.4 "Gyakornoki program pályakezd

elése a fiatalok valamint a gazdálkodó szervezetek körében

3 megyéjében (Csongrád, Békés és Bács-Kiskun), a programba vonásuk ösztönzése és támogatása a 

szakképzési centrumok hálózatán keresztül. Az együttműködés kiterjed az Ifjúsági Ga

ra is, hiszen a bevonás azokon keresztül történik.

a vállalkozások támogatási kérelmeinek előkészítését és sikeres pályázati munkáját 

ása során szakmai segítséget nyújtunk a vállalkozások és a gyakornokok 

javítva a vállalkozások integráló képességét. Cél, hogy minél több szakképzett 

jelölt találjon olyan munkalehetőséget, ahol tanult szakmájában alkalmazzák, 

, akikre hosszú távon alapozhatják sikeres gazdasági tevékenységüket.

A régióban eddig közel 300 vállalkozással és mintegy 160 gyakornokjelölttel kerültünk kapcsolatba.

www.szakkepzesszeged.hu oldalon találhatnak. 

GYAKORNOKI PROGRAM – 
ALFÖLDI NYITÓRENDEZV ÉNYÉRŐL 

ködve átfogó programot hirdet ett a hazai, 25 év 

szerzésének támogatására. A 

vállalkozások számára a közvetlen munkahelyteremtés hez 

a foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés t és 

támogató szolgáltatások ” 

szaki Szakképzési Centrum 

, a támogatott vállalkozások 

25 év alatti szakképzett fiatalokat kilenc 

alatt vállalati gyakornoki 

vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. 

ig tarthat. A projektmegvalósítás 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliárd 

 támogatás összege: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint lehet, 100%-os 

5.2.4 "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" 

elése a fiatalok valamint a gazdálkodó szervezetek körében a dél-alföldi régió 

, a programba vonásuk ösztönzése és támogatása a 

ködés kiterjed az Ifjúsági Garancia Rendszert 

, hiszen a bevonás azokon keresztül történik. 

sikeres pályázati munkáját 

a vállalkozások és a gyakornokok 

él, hogy minél több szakképzett 

séget, ahol tanult szakmájában alkalmazzák, és a vállalkozások 

alapozhatják sikeres gazdasági tevékenységüket. 

s mintegy 160 gyakornokjelölttel kerültünk kapcsolatba. 


