A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
NYÍLT P[LY[ZATOT ÍR KI
a Nemzeti Foglalkoztat{si Alap képzési alaprész 2013. évi decentraliz{lt beruh{z{si
keretéből, a szakképzés t{rgyi feltételeinek fejlesztésére ir{nyuló beruh{z{sok
t{mogat{s{ra
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal – a szakképzési hozz{j{rul{sról és a képzés fejlesztésének
t{mogat{s{ról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § e) pontja és 17. § b), valamint a Nemzeti
Foglalkoztat{si Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú t{mogat{sok
szab{lyairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet 2-18. §-ai alapj{n, figyelemmel az
{llamh{ztart{sról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az {llamh{ztart{sról szóló
törvény végrehajt{s{ról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közpénzekből nyújtott
t{mogat{sok {tl{thatós{g{ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire is – a
Nemzeti Foglalkoztat{si Alap képzési alaprész 2013. évi decentraliz{lt beruh{z{si kerete
terhére, a szakképzés t{rgyi feltételeinek fejlesztésére p{ly{zatot hirdet.
A p{ly{zat célja:
- az {llami fenntart{sú szakképző intézményben, speci{lis szakiskol{ban és készségfejlesztő
speci{lis szakiskol{ban, valamint a nem {llami fenntart{sú, költségvetési hozz{j{rul{sban
részesülő, szakképzést folytató intézményben, speci{lis szakiskol{ban és készségfejlesztő
speci{lis szakiskol{ban a P{ly{zati kiír{sban meghat{rozott szakképesítésekre,
végzettségekre felkészítő, nappali rendszerű oktat{sban résztvevő tanulók gyakorlati
képzésének ell{t{s{hoz, tov{bb{
- a felsőoktat{si intézményekben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az {llamilag
t{mogatott hallgatói létsz{m tekintetében folytatott gyakorlati képzés ell{t{s{hoz
szükséges t{rgyi feltételek fejlesztésére ir{nyuló beruh{z{sok t{mogat{sa.
P{ly{zatot nyújthatnak be, a Magyarorsz{g területén székhellyel rendelkező, a gyakorlati
képzési helyszínük (telephelyük) szerinti megyei decentraliz{lt beruh{z{si keretre:
a) a szakképzési hozz{j{rul{sra kötelezettek, azon tanulók vonatkoz{s{ban, akiknek a gyakorlati
képzését tanulószerződéssel folytatj{k,
b) a speci{lis szakiskol{k és készségfejlesztő speci{lis szakiskol{k,
c) a nappali rendszerű iskolai oktat{sban szakképzést folytató szakképző iskol{k,
d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az {ltala fenntartott szakképző iskol{k, speci{lis
szakiskol{k és készségfejlesztő speci{lis szakiskol{k vonatkoz{s{ban
e) a felsőoktat{si intézmények.
A p{ly{zat elkészítésével és benyújt{s{val kapcsolatos részletes inform{ciókat, a p{ly{zat
tartalmi és formai követelményeit a p{ly{zati dokument{ció tartalmazza, amely
2013. augusztus 08. napj{n kerül közzétételre
a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA t{mogat{sok/Nemzeti
Foglalkoztat{si Alap képzési alaprészből nyújtott t{mogat{sok menüpont alatt.
A p{ly{zatok benyújt{s{nak hat{rideje: 2013. szeptember 10.
A p{ly{zatok benyújt{s{nak helye (kiz{rólag postai úton):
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatós{ga (1439 Budapest, Pf.: 630.).
Tov{bbi felvil{gosít{st a dtp2013@lab.hu címen kérhető.

