
 

 

Módosult a „GINOP-6.2.7-20 Ágazati képzőközpontok infrastruktúrális és 
szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára” című standard felhívás 

 
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „GINOP-6.2.7-20 Ágazati képzőközpontok 
infrastruktúrális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára” című felhívás az alábbi 
pontokban módosul. A módosított kitöltőprogram a későbbiekben fog elérhetővé válni, 
melyről közlemény fog megjelenni. 
 
 
A 3.1.2.1 fejezet első bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: „A b) pontban szereplő 
tevékenységek közül legalább az egyik megvalósítása kötelező:” 
 
A 3.1.2.1 fejezet b) pontja az alábbiak szerint került pontosításra (dőlttel a módosulás): 

eredeti szöveg módosult szöveg 

ba) a képzőközpont létrehozásához 
szükséges infrastrukturális 
fejlesztések: ingatlanfejlesztés, 
illetve infrastrukturális fejlesztés (a 
meglévő épületek átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése, szükség 
esetén új épület építése), a gyakorlati 
oktatáshoz szükséges oktatóterek, 
tantermek, szakmai laborok 
kialakítása a gyakorlati oktatást 
támogató eszközök elhelyezéséhez  

bb) ba) ponthoz kapcsolódó 
akadálymentesítés (fizikai és 
infokommunikációs) 

bc) ba) ponthoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházások 
megvalósítása. 

bd) a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzések 

 

ba) a képzőközpont létrehozásához 
szükséges infrastrukturális fejlesztések: 
ingatlanberuházás (új ingatlan építése, 
ingatlan bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés), illetve infrastrukturális 
fejlesztés, a gyakorlati oktatáshoz 
szükséges oktatóterek, tantermek, 
szakmai laborok kialakítása a gyakorlati 
oktatást támogató eszközök 
elhelyezéséhez  

bb) ba) ponthoz kapcsolódó 
akadálymentesítés (fizikai és 
infokommunikációs) 

bc) ba) ponthoz kapcsolódó 
energiahatékonysági beruházások 
megvalósítása. 

bd) a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó 
eszközök és immateriális javak 
beszerzései. 

 

 
3.1.2.2. fejezet a) pont megnevezése Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 
Projektmenedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek megnevezésre módosul 
 
3.4.1.1. fejezet ab) pont az alábbiak szerint módosul (dőlttel a módosulás): 

eredeti szöveg módosult szöveg 

ab) a támogatást igénylőnek a 
megvalósíthatósági tanulmányban 
részletesen szükséges bemutatnia a 
helyzetfelmérésen alapuló, jelen 

ab) a támogatást igénylőnek a 
megvalósíthatósági tanulmányban 
részletesen szükséges bemutatnia a 
helyzetfelmérésen alapuló, jelen 



 

 

felhívás keretében támogatandó 
célok eléréséhez tervezett 
fejlesztéseket, beruházásokat,  
valamint az ágazatai 
képzőközpontként való működés 
megvalósításához szükséges 
személyi feltételek rendelkezésre 
állását, valamint a várhatóan 
párhuzamosan megvalósuló, az 
ágazati képzőközpontok 
létrehozásához kapcsolódó 
hazai/uniós/saját forrásból 
finanszírozott egyéb fejlesztések 
célját, tartalmát, összegét  

 

felhívás keretében támogatandó célok 
eléréséhez tervezett fejlesztéseket, 
beruházásokat, indokolnia a lefedett 
ágazato(ka)t és szakmákat,  valamint 
az ágazatai képzőközpontként való 
működés megvalósításához szükséges 
személyi feltételek rendelkezésre 
állását, valamint a várhatóan 
párhuzamosan megvalósuló, az ágazati 
képzőközpontok létrehozásához 
kapcsolódó hazai/uniós/saját forrásból 
finanszírozott egyéb fejlesztések célját, 
tartalmát, összegét  

 

 
A felhívás 3.5.2. fejezetben (dőlttel a változás) „A projekt megvalósítására minimum 12 hónap, 
maximum 24 hónap áll rendelkezésre.” „A projekt megvalósítására minimum 12 hónap, 
maximum 18 hónap áll rendelkezésre.” módosul.  
 
A felhívás 3.8 fejezete az alábbira módosul (dőlttel a változás): „A projekt keretében beszerzett 
tárgyi eszközök, létrehozott infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése.” 
 
A felhívás 4.1. fejezetének c) pontjába a lista kiegészült a „Kereskedelem” ágazattal, valamint 
az alábbi mondatokkal: „Az ágazati képzőközpont több ágazatot is lefedhet. Az ágazati 
képzőközpontnak nem szükséges az ágazathoz tartozó valamennyi szakmát lefednie.” 
 
A felhívás 4.3 fejezete az alábbira módosult (dőlttel a változás): A támogatási kérelmek 
benyújtására 2020. október 1. 9.00-tól 2021. január 29. 10.00 óráig van lehetőség. 
 
A felhívás 4.4.2 fejezete 3. Tartalmi értékelési szempontok táblázatában az 5.1. szempontban 
az alábbi módosítás történt (dőlttel a változás) „A költségvetés részletezettsége, 
megalapozottsága, alátámasztottsága. A költségvetés kellően részletezett, szöveges 
indoklásban mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában tartalmazza az egyes 
költségtételekhez kapcsolódó kalkulációkat és szükségességük igazolását, illetve 
piacfelméréssel alátámasztottak” 
 
A felhívás 5.5 fejezetének ga) pontja az alábbi ponttal egészült ki: „v. a gyakorlati oktatáshoz 
szükséges eszközbeszerzések” 
 
A felhívás 5.6 fejezetében az alábbi pontosítás történt (dőlttel a változás) „m) A 
támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező, 5.5 a), e) - kivéve: ed), ee) -, ga)-gb) és gc) 
i. pontok szerinti költségtételek” 
 
 


