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A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a 

munkaerő fejlesztésén keresztül GINOP Plusz- 3.2.1-21 program leírása 
 
Program kódszáma: GINOP Plusz- 3.2.1-21 
  
Projekt neve: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének 
javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
  
Projekt támogatási kerete: 70 milliárd forint, ebből a Zala Megyei Kormányhivatal támogatási kerete: 
1 752 000 000,- Forint 
  
Projekt leírása: A Támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V.21.) Korm. határozatban nevesített, GINOP 
Plusz-3.2.1-21 kiemelt projekt Felhívása alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok által alkotott konzorcium a munkanélküliek ellátásáról 1991. 
évi IV. törvény továbbá a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján feltételesen vissza nem térítendő 
támogatásként nyújtja. A program forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatás összege a munkaviszonyban álló munkavállalók képzésének képzési költségéből és a 
munkavállaló képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér támogatásából áll. A 
bértámogatás igénylése opcionális. Mindkét támogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a 
pályázó vállalat méretétől függ. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a 
továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott vállalások nem teljesítése esetén a nem 
teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.  
 
A projekt célja:  
A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson 
a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a 
munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján 
támogatást kaphatnak.  
 
Projekt időtartama: 2021. augusztus 01. - 2025. december 31.  
 
Konzorciumvezető: Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  
Telefon: +36 (1) 795 1700  
Internet: www.kormany.hu  
 
Konzorciumi tag: fővárosi és megyei kormányhivatalok, köztük: a Zala Megyei Kormányhivatal  
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út. 10.  
Telefon: +36 (92) 507 700 
Internet: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala  
 
Kiemelt konzorciumi tag: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.  
Telefon: +36 (62) 680 960  
Internet: www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad  
 
Irányító Hatóság: Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásért Felelős 
Helyettes Államtitkárság  
1139 Budapest, Váci út 81-83.  
Telefon: +36 (40) 200-617  
Internet: gazdasagfejlesztes@gov.hu 
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