Aktuálisan pályázható támogatások
Augusztus 1-től pályázható mikro-, kis- és középvállalkozások számára az a forrás,
amelyből 9 hónapos időszakra finanszírozhatja új gyakornok munkavállaló költségeit, akár
100% támogatási intenzitással, akár 30 millió Ft összegig.
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával –
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva
lehet):


Támogatás gyakornokok foglalkoztatására

Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2016.02.16) érvényes adatokat tartalmazza.
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét.

Támogatás gyakornokok foglalkoztatására
Bővítené cége létszámát, de anyagi körülményei korlátozottak? Szívesen alkalmazna
pályakezdőket, akik a frissen magukba szívott tudást kamatoztatni tudják
vállalkozásában? Növelje vállalkozása humán tőkéjét fiatal pályakezdők foglalkoztatása
révén.
Most 1,9-30 millió Ft 100%-os intenzitású EU-s támogatást nyerhet gyakornokok
alkalmazására kilenc hónapon keresztül!
Augusztus 1-től pályázható mikro-, kis- és középvállalkozások számára az a forrás,
amelyből 9 hónapos időszakra finanszírozhatja új gyakornok munkavállaló költségeit
(GINOP-5.2.4-16). A pályázat keretein belül szakképesítéssel rendelkező, de nappali
tagozaton nem tanuló 25 év alatti fiatalok foglalkoztatására van lehetőség. A 9 hónapos
időszakon felül 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás vállalása kötelező. A bér, járulék és személyi
jellegű költségeken felül az alábbi tevékenységek is finanszírozhatók vissza nem térítendő
pályázati forrásból:




vállalati gyakornoki kapcsolattartó bér- és járulékköltségei
gyakornok munkavégzéséhez szükséges eszközök, szoftverek beszerzése
gyakornok munkavégzéséhez szükséges és indokolt mértékű infrastrukturális
és ingatlan beruházás

A Budapesten és Pest megyén kívüli projektek támogathatóak, és költségei 100%-át vissza
nem térítendő EU-s forrásból tudja most finanszírozni!
A támogatottságra jó esély lesz, de ha nem készül elő megfelelően, akkor hátrányból
indulhat másokkal szemben! A támogatásigénylési folyamat teljes átalakításra került, így
aki szakértői segítség nélkül vág neki, az könnyen eleshet a lehetőségtől egy hibásan
benyújtott pályázattal.
Melyek az első lépések? Hogyan készüljön fel, hogy növelje az esélyeit? Elkerülné a
felesleges feladatokat, hibákat? Sok száz projekt tapasztalatával indulna neki a
fejlesztéseknek?

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel!

(Vissza az első oldalra)

