
 

Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 521-050, 

e-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu;  

honlap: http://www.nograd.munka.hu  

A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régi-

ókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül. 

IFJÚSÁGI GARANCIA 
A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ PROJEKT LEÍRÁSA: 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy a 15–24 éves, nem tanuló és nem dolgozó (NEET) fiatalok számára a 
foglalkoztatási szolgálat adott időn belül (ez jelenleg 4 hónap) valamilyen konkrét foglalkoztatási vagy az el-
helyezkedést elősegítő képzési lehetőséget ajánljon. Ezt a célt az Ifjúsági Garancia Rendszer elnevezésű 
ernyőprojekt szolgálja, amely arra törekszik, hogy jól felkészült ifjúsági tanácsadók közreműködésével, sze-
mélyre szabott szolgáltatásokkal, illetve a külső programok vagy az Ifjúsági Garancia Rendszeren belül meg-
valósuló Ifjúsági Garancia (GINOP-5.2.1-14-2015-00001) kiemelt munkaerőpiaci program forrásából elérhető 
támogatási lehetőségekkel élve a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben. 

A projekt címe: Ifjúsági Garancia 

Az operatív program megnevezése: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) 

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal projektben 
betöltött szerepe: 

Konzorciumi tag 

Konzorciumvezető (főkedvezményezett): Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Konzorciumi tagok (megvalósítók): A KMR régión kívüli megyei kormányhivatalok (a kor-
mányhivatalok foglalkoztatási feladatokat ellátó szerve-
zeti egységeiként a foglalkoztatási, munkaügyi és mun-
kavédelmi főosztályok, valamint a járási hivatalok foglal-
koztatási osztályai) 

A projekt forrását társfinanszírozásban 
biztosítja: 

Európai Szociális Alap (ESZA),  
Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (YEI), 
Magyarország költségvetése 

A projekt teljes forrása: 172,27 milliárd Ft. 

A Nógrád megyében rendelkezésre álló forrás: 7 459 977 158 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A támogatásban részesülők elvárt létszáma 
Nógrád megyében 

6 651 fő 

A megvalósítás időtartama: 2015. január 1. – 2022. december 31. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

A projekt hivatalos honlapja: http://ifjusagigarancia.gov.hu/, 

Az ernyőprojekt bemutatása: http://ifjusagigarancia.gov.hu/europai-unios-finanszirozas  

Az Ifjúsági Garancia (GINOP-5.2.1-14-2015-00001) kiemelt munkaerőpiaci program keretében elérhető tá-
mogatások megtekinthetők a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nógrád megyei honlapján: 
http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=nograd_meropiaciprogramok_ginop521  

A projekt hivatalos Facebook oldala az „Ifjúsági Garancia” néven érhető el. 
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