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Tájékoztatás az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” 

című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projektben az „Apáczai 

ösztöndíjprogram - támogatás pályázat útján” pályázat szabályozó dokumentumainak 

közzétételéről, a pályázati felület megnyitásáról, valamint felkérés a projektben történő 

együttműködésre tárgykörben. 

Dátum: 

Budapest, 2022. január 17. 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az „Apáczai ösztöndíjprogram – 

támogatás pályázat útján” pályázatot hirdet, amelynek benyújtására nappali rendszerű 

szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. 

és 10. évfolyamának tanulói jogosultak. 

A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtható támogatás 

a 2021/2022. tanév II. félévétől igényelhető. 

A pályázat jogszabályi hátterét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.  törvény és a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet, valamint 

az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben GINOP-6.2.9-VEKOP-20” Felhívás 

hatályos rendelkezései teremtik meg.  
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„Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben- Apáczai ösztöndíjprogram” 

GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 

ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu 

A pályázati lehetőséget az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai 

ösztöndíjprogram” című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt 

projekt biztosítja. 

A Pályázati kiírás és Pályázati szabályzat közzétételére, valamint a KRÉTA rendszerben a 

pályázati felület megnyitására 2022. január 18-án kerül sor. A pályázat benyújtási határideje 

2022. február 07. 

A pályázat szabályozó dokumentumait a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén, 

valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal saját nive.hu honlapján és a 

szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett ikk.hu honlapon 

kívánjuk megjelentetni. 

A KRÉTA rendszer a felhasználói fiókkal már rendelkező - tanulói jogviszonya alapján a 

pályázat benyújtására jogosult - tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, 

a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási 

folyamatot. 

A pályázni kívánó tanulónak - a pályázati dokumentációja részeként – Mentori támogató 

nyilatkozatot szükséges benyújtania, amely a tanuló képzését biztosító Intézmény hivatalos 

képviselője által aláírt, a tanuló nevére szóló nyilatkozat, miszerint az Intézmény igazolja, hogy 

a tanuló számára tehetséggondozó támogatást nyújtó mentort fog biztosítani. A pályázati 

adatlapon a tanulónak nyilatkoznia szükséges a kiválasztásra kerülő mentorral való kötelező 

együttműködés vállalására vonatkozóan. A mentor egyidejűleg legfeljebb 5 fő tanuló 

tehetséggondozásában vehet részt. 

A mentor kiválasztását, tevékenységét szabályozó eljárásrend és útmutató és 

mellékletei tartalmazzák a mentor kiválasztásának javasolt menetét, kiválasztására 

vonatkozó szakmai javaslatokat, szempontokat; tevékenységével kapcsolatos elvárásokat, a 

teljesítés igazolásának módját; tevékenységének díjazását, valamint a kapcsolódó 

dokumentum sablonokat.  

A tanulók és a mentorok támogatását az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – 

Apáczai ösztöndíjprogram” című GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú 

kiemelt projekt nyújtja, forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 
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„Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben- Apáczai ösztöndíjprogram” 

GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 

ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu 

Az NSZFH mind az Intézmény, mind a mentorok számára – igény szerint - online tájékoztatót 

szervez, valamint további tájékoztatási és kapcsolattartási lehetőséget biztosít a projekt 

hivatalos ginop629@nive.hu, illetve az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címén. 

A projekt ügyfélszolgálata a pályázattal kapcsolatos kérdések, észrevételek kezelése, a 

pályázó tanulók, a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek, illetve az érintett 

oktatási intézmények munkatársai tájékoztatása érdekében került kialakításra. 

Az Apáczai ösztöndíjprogram legfőbb célkitűzése, hogy a tehetséges, jó iskolai eredményeket 

elérő hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányait anyagi ösztönző eszközökkel és 

tehetséggondozó mentori támogatással segítse. 

Kérjük az Intézmény és Munkatársai együttműködését a tanulók sikeres pályázásához, a 

támogatási időszak hatékony megvalósításához! 

Köszönjük az Intézmény és Munkatársai támogató közreműködését, a projekt várható 

eredményeihez való hozzájárulását.  

a GINOP-6.2.9 Projekt menedzsmentje 

Mellékletek listája:  

APÁCZAI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM - Pályázati kiírás 

APÁCZAI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM - Pályázati szabályzat 

APÁCZAI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM - A mentor kiválasztását, tevékenységét szabályozó 

eljárásrend és útmutató (Mellékletei: 1. számú melléklet: Intézményi döntés; 2. számú 

melléklet: Mentori támogató nyilatkozat; 3. számú melléklet: Jelenléti ív; 4. számú melléklet: 

Mentori beszámoló) 
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