VEKOP 8.1.1. „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében képzési támogatás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

•
•
•
•
•
•

Kérelem
Személyi igazolvány
Adókártya
TAJ kártya
Lakcímkártya
A képzésbe lépéshez szükséges bizonyítvány

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A képzési támogatással kapcsolatos kérelmet személyesen, az álláskeresőt nyilvántartó járási
hivatalnál kell benyújtani.
Az ügyintézés határideje:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A munkaerő-piaci program célcsoportjai:

•

A 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők

•

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők (ISCED 1-2)

•

A

gyermekgondozást

és

hozzátartozó

ápolását

követő újrakezdés

nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők. (Azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a
projektbe

való

belépést

megelőző

12

hónapon

segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve
segélyben,

gyermekgondozási

díjban,

belül

terhességi-gyermekágyi

gyermekgondozási
gyermeknevelési

támogatásban,

ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.)

•

A tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők

•
•

Az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők
A

közfoglalkoztatásból

a

versenyszférába

visszavezethetők.

(A közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők.
Akik 30 napnál régebben léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba.)

•

25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők/ /szolgáltatást igénylők /közvetítést igénylők.

Képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben támogathatóak:

•

képzési költség és a vizsga díja

•

keresetpótló juttatás

•

helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése

•

étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)

•

szállásköltség térítése

•

gyermekfelügyelet költségtérítése

•

hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró
vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

•

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

•

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

•

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

•

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

•

2007.

évi

CLXXXI.

törvény

a közpénzekből

nyújtott támogatások

átláthatóságáról

•

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

•

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Az ügy intézését segítő útmutatók:
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kepzes/ak_tamogata
sok_kepzes_v811.aspx
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_kepzes/ak_tamogata
sok_kepzes_v811.aspx
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -

