
 

Megjelentek a képzési pályázatok ORSZÁGOSAN! 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 
 

Munkavállalói képzések mikro, kis és középvállalatok valamint 

nagyvállalatok részre is ORSZÁGOSAN! 

  
  

 
MIKRO-, KIS- és KÖZÉPVÁLLALATOK  
 
Legalább 1 teljes lezárt (365 nap) üzleti évvel és min. 3 fő létszámmal rendelkező 
vállalkozások igényelhetnek 3- 50 millió Ft támogatást, saját munkavállalóik képzésére. 
A pályázat keretében a képzések min. 40% szakmai kompetenciák fejlesztésére kell fordítani, 
és legfeljebb 7% lehet nyelvi képzés. A megvalósítás során szükséges min. 80%-ban a külső 
képző bevonása. 
 
Pályázat benyújtása: 
Közép- magyarországi régióban: 2017. június 1. -től.   
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

Vidéki régiókban: 2017. június 30. -tól. 
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

 
  
NAGYVÁLLALATOK  

 
Legalább 2 teljes lezárt (365 nap) üzleti évvel rendelkező nagyvállalatok igényelhetnek 10- 
100 millió Ft támogatást, saját munkavállalóik képzésére. 
A pályázat keretében a képzések min. 40% szakmai kompetenciák fejlesztésére kell fordítani, 
és legfeljebb 7% lehet nyelvi képzés. A megvalósítás során szükséges min. 80%-ban a külső 
képző bevonása, és a képzésbe bevont munkavállalók min. 5%-nak hátrányos helyzetű 
munkavállalói körből kell kikerülnie. 
Pályázat benyújtása 

Közép- magyarországi régióban: 2017. június 1. -től.  
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

Vidéki régiókban: 2017. május 3. -tól.  
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 
 
  

  

JELENTKEZZEN MOST! 
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Bővebb információért, illetve pályázaton történő induláshoz 

előminősítésért, 

keressen bennünket a +36/1-797- 

1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken. 

 

 

  

 

 

PROJECTMINE Kft. 
Iroda: 1062 Budapest, 

Váci út 1-3.  
West End Irodaház "A" torony, 1.emelet 

 
Telefon: +36/1-797 1736 

Email: info@projectmine.hu 
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„Az 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban Gftv.) 15. paragrafust (1.), továbbá az információs 
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tartva tájékoztatjuk, hogy e-mail címét önként adta meg, vagy nyilvános címjegyzékből, nyilvános 

adatbázisból (internet, adatbázis CD-ROM), hirdetményükből, direkt (e-mail, levél) megkeresésekor, vagy 

a médiából került hozzánk, vagy azért küldtük, mert korábban feliratkozott hírlevél szolgáltatásunkra. 

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-83399/2015 

 

Leiratkozás a hírlevélről ide kattintva vagy az info@projectmine.hu emailcímen. 
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