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Az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”  

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt  

A projekt célcsoportjai és a projekt elemei 

A GINOP-6.1.1-15 kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, 

munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, 

kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson 

számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns kompetenciák, készségek, ismeretek, képzettség 

megszerzésére. 

A projekt a hátrányos helyzetű, munkaképes korú személyeket, köztük kiemelten a 

közfoglalkoztatottakat célozza, és a kedvezményezett járásokra fókuszál. A program bővíti a 

hozzáférést a munkaerőpiaci keresleten alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő képzési 

programokhoz, amelyek munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák 

megszerzésére, fejlesztésére, az állam által elismert szakképesítésre, részszakképesítésre, 

szakképesítés ráépülésre, egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítések 

megszerzésére irányulhat. A program lehetőséget kínál a korábbi munkaerőpiaci képzési 

programokban, kompetencia-fejlesztésben részesült felnőttek számára szakmai képzésekbe történő 

belépésre, amennyiben a közfoglalkoztatott esetében a közfoglalkoztató az ismételt képzésben való 

részvételt támogatja és a képzéssel a munkaerőpiacon tovább javulhatnak esélyei. 

A konstrukció továbbá a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően a digitalizált munkavégzésre 

felkészítő programelem megvalósítását is szolgálja. A képzés célja a célcsoport képességeinek és 

készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált 

munkaköreiben dolgozni. 

A képzés az alacsony iskolai végzettségűek számára a digitális kompetenciafejlesztés által biztosítja a 

logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek 

fejlesztését. A képzés eredményes elvégzését felnőttképzést kiegészítő tevékenység is támogatja. 

A projekt kedvezményezettje 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Belügyminisztérium, konvergencia régióbeli 18 

megyei kormányhivatal, valamint a Digitális Jólét Nkft. 

A projekt szerződött támogatási összege és támogatási mértéke 

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 35,75 milliárd Ft. A támogatás mértéke 100%. 

Zala Megyei Kormányhivatal által felhasználható forrás: 825,65 millió Ft  

A projekt megvalósítás időtartama 

2015.11.01-2022.12.31 

A Zala Megyei Kormányhivatal eredményei: 

A projekt keretében támogatottak száma 2664 fő. 

A projekt keretében indítható képzések jegyzéke: www.nive.hu 

http://www.nive.hu/

