A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
NYÍLT PÁLYÁZATOT ÍR KI
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből,
a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § e) pontja és 17. §-a, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési
alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet
2-18. §-ai alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire is – a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére, a szakképzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére pályázatot hirdet.
A pályázat célja:
a) a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB-k) 2011. évi, a 2012/2013-as tanévre és az adott
megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján „kiemelten támogatott” vagy „támogatott”
szakképesítések körében,
b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák valamennyi általuk folytatott
szakképesítés, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzésben,
c) a felsőoktatási intézmények vonatkozásában kizárólag a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében,
az államilag támogatott létszám tekintetében,
d) a honvédelmi és rendészeti szakképesítések körében,
e) a mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó valamennyi szakképesítés körében,
f) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő szakképesítések tekintetében
megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére
irányuló beruházások támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a
székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből:
a) a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek Térségi Integrált
Szakképzési Központ (TISZK) iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményében folyik az elméleti
képzése, továbbá akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben
részt vevő iskolai tanulók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják, és egyúttal szakképzési
hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 5. § ab) pontja szerint gyakorlati képzés megszervezésével
teljesítik, valamint
b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,
c) a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái,
d) felsőoktatási intézmények.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információkat, a pályázat tartalmi és
formai követelményeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely
2012. augusztus 18. napján kerül közzétételre
a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont alatt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17.
A pályázatok benyújtásának helye (kizárólag postai úton):
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága (1439 Budapest, Pf.: 630.).
További felvilágosítás a 06-30/817-5820, 06-30/817-5006 telefonszámokon kérhető.

