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Tisztelt Felnőttképző Intézmény!
Jelen segédanyag általános tájékoztatást nyújt a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”
kiemelt projekt keretében finanszírozott képzések megvalósításához szükséges intézményi regisztráció
folyamatához, valamint a regisztráció jóváhagyását követően aláírásra kerülő együttműködési megállapodás
megkötéséhez.

1. BEVEZETŐ
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 22,9 milliárd forintra emelte a legalább 260 000 fő
digitális készségeinek fejlesztését célzó „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretösszegét.
A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális
világba” (IKER 1. szint), valamint az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című,
gyakorlatorientált, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban szervezhetők.
A projekt kiemelt célcsoportját képezik az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező (ISCED 1), valamint az
általános iskolai végzettségű vagy ezen felül legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal
rendelkező (ISCED 2) magánszemélyek.
A képzések teljes költsége – a létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint – a projekt
költségvetésének terhére elszámolható. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzéseken,
összesen 70 000 Ft támogatási összeg értékben.

2. INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TEENDŐK
Rendelkeznie kell a felnőttképzést folytató intézményekre vonatkozó 2013. évi LXXVII. törvény
szerinti engedéllyel a kidolgozott, egységes képzési program alapján megvalósítható képzésre
(Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés; Önállóan használom az informatikai
eszközömet – IKER 2. szintű képzés).
Az engedélyezési eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes, az alábbi linken részletes
információkat olvashat az eljárás lépéseiről:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-esfelnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/felnottkepzesitevekenyseg-engedelyezese
Regisztrálnia
kell
Háttér
Informatikai
https://ginop612hir.nive.hu/ oldalon.

Rendszerünkben

(továbbiakban:

HIR)

a

!A kiemelt projekt honlapjáról letölthető „Háttér Informatikai Rendszer kézikönyv” logikusan, ábrákkal és képekkel
dokumentálva segíti a regisztrációs folyamat végrehajtását.

!

A regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan egy aktiváló linket küld a rendszer. Amennyiben 72

órán belül nem aktiválja regisztrációját, úgy a rendszer automatikusan törli azt.
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3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE
Kollégáink értesítést kapnak a HIR felületén történt képzői regisztrációról és elvégzik a kitöltött
adatok ellenőrzését. Amennyiben hiánypótlás szükséges, ennek tényét e-mailben jelezzük, és ez
esetben kérjük a meghatározott hibák mielőbbi javítását. Amennyiben a benyújtás hibátlan, a
legközelebbi Értékelő Bizottsági (továbbiakban: ÉB) ülés hoz döntést a benyújtott képzési
program(ok), valamint a képző intézmény kiemelt projektbe történő befogadásáról. Az ÉB döntés
várható időpontjáról aktuális ajánlattételi felhívásunkból tájékozódhat, amelyet honlapunkon teszünk
közzé.
Az Értékelő Bizottság döntése alapján munkatársaink előkészítik az együttműködési megállapodást
és annak mellékleteit. A szerződés hivatali aláíratását követően telefonon egyeztetünk időpontot az
együttműködési megállapodás, valamint a kapcsolódó dokumentumok képviselő által történő
személyes aláírásához.
Kérjük, hogy az együttműködési megállapodás aláírásánál az alábbiakban felsorolt dokumentumok
legyenek a képviselőnél (a zárójelben meghatározott minőségben):
A személyazonosság igazolásául szolgáló fényképes igazolvány (megtekintésre).
Hatályos aláírási címpéldány/aláírás-minta (eredeti példány).
Hatályos cégkivonat (cégbíróság által kiállított eredeti példány, vagy közjegyző által
hitelesített eredeti példány), valamint a dokumentum eredeti példányának egy a képző
intézmény képviselője által minden oldalán hitelesített eredetivel mindenben megegyező
másolati példánya.
Az „Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés” és az „Önállóan használom az
informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés” képzési programok engedélyezéséről
szóló határozat(ok) (képző intézmény által hitelesített másolati példány).
Fent nevezett engedélyezett képzési program(ok) (képző intézmény képviselője által
minden oldalán hitelesített másolati példány).
Köztartozás mentességről szóló igazolás (30 napon belül kiállított eredeti példány),
amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.
„Felhatalmazó levél” (eredeti példány) azonnali beszedési megbízás alkalmazására a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-30005101 számú
bankszámlaszámára kiállítva, megjelölve benne az időkeretet (a projekt fenntartási
időszakának végéig) és az összeghatárt is (a támogató által kifizetett képzések erejéig).
A dokumentumok aláírásának helyszíne:
dokumentumok:

1085 Budapest, Baross u. 52. Az aláírandó

Együttműködési megállapodás
1. sz. melléklet: Általános feltételek
2. sz. melléklet: Titoktartási és pártatlansági nyilatkozat
7. sz. melléklet: Elszámolási Útmutató
Az együttműködési megállapodás megkötése során aláírásra kerülő dokumentumok honlapunkról is
elérhetők és előzetesen áttekinthetők:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=657#system-messagecontainer
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Az együttműködési megállapodás aláírásakor kollégáink ellenőrzik a helyszínen rendelkezésre álló
dokumentumokat. Amennyiben nem szükséges hiánypótlás, a szerződés aláírását követően
kollégáink a képző intézmény státuszát a HIR-ben szerződöttre állítják át. Amennyiben hiánypótlást
szükséges benyújtani, azt személyesen és postai úton (1085 Budapest, Baross u. 52.) egyaránt
megtehető, a státusz a hiánypótlás beérkezést követően kerül átállításra.
Szerződött státuszban képzések tervezhetők, azonban azok kizárólag a Hivatal által meghirdetett
benyújtási időszakban nyújthatók be.

4. ADATMÓDOSÍTÁS
Amennyiben bármely, intézményi adatot érintő változás következik be, azt kérjük, hogy a változást
követő 3 naptári napon belül Ügyfélszolgálatunk részére e-mailben (ginop612@nive.hu)
szíveskedjen jelezni.
A jelzést követően szakmai kapcsolattartónk telefonon történő egyeztetést követően megnyitja a
HIR felületét, ahol lehetősége nyílik az érintett adatok módosítására. (Szakmai kapcsolattartónk
nem rendelkezik a módosításhoz szükséges jogosultsággal.)
A változtatás elvégzését követően a módosított adattartalommal létrejön az „Együttműködési
megállapodás módosítása” dokumentum, amelyet követően az eljárásrend megegyezik az
előzőekben („Együttműködési megállapodás megkötése” részben) leírtakkal, azzal a kiegészítéssel,
hogy a szerződésmódosítás aláírásához valamennyi, az együttműködési megállapodás aláírásánál
már benyújtott azon dokumentum szükséges, amelyen a módosított adat szerepel. Az aláíráshoz
szükséges dokumentumokról szakmai kapcsolattartónk e-mailben is tájékoztatást küld.

5. KÉPZÉSEK BENYÚJTÁSA
A képzések benyújtásához kapcsolódó általános tudnivalókról a honlapunkról elérhető és letölthető
TÁJÉKOZTATÓ a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt
projekt keretében finanszírozott képzések szervezéséhez és lebonyolításához  c.
dokumentumban olvashat.
A képzések benyújtásához kapcsolódó technikai információkat a honlapunkról elérhető és letölthető
„Háttér Informatikai Rendszer kézikönyv” tartalmazza.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:
Tel: +36-1-477-5605
E-mail: ginop612@nive.hu
Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:
GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt
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