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TÁMOGATÓI OKIRAT 

A  Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program
keretén  belül  a  Pénzügyminisztérium,  mint  Támogató  által
2016.  február  03-án  meghirdetett  „Gyakornoki  program
pályakezdők támogatására” c. felhívás alapján a(z)  URI és
URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság, mint támogatást
igénylő 

Székhely: 6400  Kiskunhalas, Majsai út  12. 
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 0306104594 
Adószám/adóazonosító jel: 21631304-2-03 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül 
11732064-20048628-00000000

 2018.10.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Gyakornoki program az Uri és Uri Bt-
nél”. 

Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Gyakornoki program az Uri és Uri Bt-nél” című GINOP-5.2.4-16-2018-
03466  azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a(z) „Gyakornoki program az Uri és Uri Bt-nél” című, a támogatási kérelemben és
annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett   3 841 547  Ft, azaz  hárommillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszáznegyvenhét  Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.03.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.10.06. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.01. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

 
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.02.28.  
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A Projekt  pénzügyi  befejezésére,  megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  Projektet  az  alábbi  helyszín/helyszínek  alatt  (Projekt  helyszíne)
megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

Helyszín Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám

Fő megvalósítási 
helyszín

6400 Kiskunhalas Majsai út 12. 6035/4

A Projekt  kezdetétől  a  projekt  befejezésig  terjedő  időszakra  megállapított,  le  nem  vonható  ÁFA-val
számított  maximális  elszámolható  összköltsége  3  841  547  Ft,  azaz  hárommillió-
nyolcszáznegyvenegyezer-ötszáznegyvenhét  forint. 

A Támogatás intenzitása: 100 % 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás igénylése

A támogatási előleg összege és mértéke

Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  2  132  375 Ft,  azaz  kétmillió-
százharminckétezer-háromszázhetvenöt forint.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor
hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

Támogatás jogcíme 

A 2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból

3 841 547 Ft, azaz  hárommillió-nyolcszáznegyvenegyezer-ötszáznegyvenhét forint az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU  bizottsági  rendelet)  alapján  csekély  összegű  (de  minimis) támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma 3 841 547  Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. §
c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)  (a  továbbiakban:  651/2014/EU  bizottsági  rendelet)
alapján hátrányos  helyzetű  munkavállaló  felvételéhez  bértámogatás  formájában  nyújtott
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0  Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. §
(1) bekezdés 16. pontjában, 24. § b) pontjában és 61.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)  (a  továbbiakban:  651/2014/EU  bizottsági  rendelet)
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alapján megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában
nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma  0  Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-
ában,  23.  §  (1)  bekezdés 14.  pontjában,  24.  §  b)  pontjában  és  59.§-ában foglaltaknak  megfelelően
nyújtható. 

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)  (a  továbbiakban:  651/2014/EU  bizottsági  rendelet)
alapján megváltozott  munkaképességű  munkavállaló  foglalkoztatásával  járó  többletköltség
ellentételezéséhez  nyújtott  támogatásnak minősül  (melynek  támogatástartalma  0  Ft),  amely  a
jogcímrendelet  18-22.  §-ában,  23.  §  (1)  bekezdés  15.  pontjában,  24.  §  b)  pontjában  és  60.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági  rendelet  (HL L 187.,  2014.6.26.,  1.  o.)  (a  továbbiakban:  651/2014/EU  bizottsági  rendelet)
alapján hátrányos  helyzetű  munkavállaló  segítésével  foglalkozó  személy  költségeinek
ellentételezéséhez  nyújtott  támogatásnak minősül  (melynek  támogatástartalma  0  Ft),  amely  a
jogcímrendelet  18-22.  §-ában,  23.  §  (1)  bekezdés  17.  pontjában,  24.  §  b)  pontjában  és  62.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a  2014–2020 programozási  időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet)  1.  mellékletének  65.4  pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.

A Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósítása  során  a  támogatást  a  4.  és  az  5.  számú mellékletben
meghatározott  indikátorok  és  műszaki-szakmai  eredmények  elérése  érdekében  jogosult  és  köteles
felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm. rendelet 84.  §-a alapján nem mentesül  a
biztosítéknyújtási  kötelezettség  alól,  úgy  az  Okirat  6.  számú  mellékletében  foglaltak  szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja. 

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé. 

Záró rendelkezések
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A benyújtott  támogatási  kérelem értelmében  a  Kedvezményezett  a  vissza  nem térítendő  támogatást
köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,  továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF
szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem
adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más
személyek,  illetve  a  Projekt  megvalósításában  résztvevő  személyek,  valamint  a  beszámolás,  a
szabálytalansági  eljárás  és  az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott  dokumentumokban  feltüntetett
személyek  személyes  adataiknak  a  Támogató  és  az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős
miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát,
statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek  alapján  a
Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  ezen  személyes  adatok  fentieknek  megfelelő  kezelése  az
érintettek hozzájárulásával történik.

Az  Európai  Szociális  Alapról  szóló  1304/2013/EU  rendelet  5.  cikkében  meghatározott  mutatók
előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –
feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 7. számú mellékletét képező adatfeldolgozási
szerződésnek megfelelően végzi.

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 7 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét  képező
valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu   oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

http://www.szechenyi2020.hu/
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat  5  oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre. 

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai 
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Adatfeldolgozási Szerződés



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói okirat száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03466 
1. számú módosítás

Kedvezményezett: URI és URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság

Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár
(Ft) 

Darabszám
(Db)

Le nem
vonható
ÁFA (Ft)

Összesen
(Ft)

Támogatási
%

Gyakornok(ok)  foglalkoztatásával  összefüggő
adminisztratív feladatok ellátása

Egyéb  általános
(rezsi) költség

Egyéb  általános
(rezsi) költség

35 000 1 0 35 000 100.00

Gyakornok(ok) foglalkoztatása Célcsoport
személyi  jellegű
ráfordításai

Célcsoport
személyi  jellegű
ráfordításai

250 000 9 0 2 250 000 100.00

A gyakornoki  munkahely(ek) kialakításához,  a
munkavégzéshez  szükséges  eszközök,
immateriális javak beszerzése

Eszközbeszerzés
költségei

Tárgyi
eszközbeszerzés

729 147 1 0 729 147 100.00

A gyakornoki  munkahely(ek) kialakításához,  a
munkavégzéshez  szükséges  eszközök,
immateriális javak beszerzése

Immateriális  javak
beszerzése

58.29.32  Letölthető
alkalmazási
szoftver

89 400 1 0 89 400 100.00

Kötelezően  előírt  nyilvánosság,  tájékoztatás
biztosítása

Kötelezően  előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

Kötelezően  előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

18 000 1 0 18 000 100.00

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
személyi  jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
személyi  jellegű
ráfordítás

80 000 9 0 720 000 100.00

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 3 841 547





2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03466 
1. számú módosítás

Kedvezményezett: URI és URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság

Források (Ft)

I. Önerő 0

I/1. Saját forrás 0

II. Egyéb támogatás 0

III. Támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 3 841 547

Projekt elszámolható költsége 3 841 547

Összesen 3 841 547



3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói okirat száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03466 
1. számú módosítás

Kedvezményezett: URI és URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
megnevezése

Mérföldkő
elérésének

tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

(Ft)

1 Gyakornoki
foglalkoztatás

előrehaladásának
mérése

2019.12.01. Az alkalmazott gyakornok megszerezi a kellő munkatapasztalatot, a vállalati
kapcsolattartó  segíti  a  beilleszkedést  és  megtörténik  a  munkakör
kialakításához szükséges eszközök beszerzése is.

3 841 547



4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03466 
1. számú módosítás

Kedvezményezett: URI és URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság

Mérföldkő
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Eredmény
számszerűsíthető

célértéke

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága 

1 A gyakornok 
teljesítményértékelése

A projekt keretén belül 1 fő gyakornok 
kerül alkalmazásra, heti 40 órás 
foglalkoztatásra kerül sor 9+4,5 hónapig. 
A gyakornok szakmai beilleszkedését 
vállalati kapcsolattartó fogja segíteni, aki 
a területileg illetékes Szakképzési 
Centrumokkal is fogja tartani a 
kapcsolatot. Továbbá sor kerül 
eszközbeszerzésre is.

1 A projekt jelentősen hozzájárul a gyakornok 
szakmai gyakorlati ismereteinek bővítéséhez, 
ezáltal munkaerő-piaci kilátásai és 
foglalkoztatása
javulásához. A gyakornoknak lehetősége nyílik 
bekapcsolódni a munka világába, képet kap egy
szolgáltató cég működéséről, képes lesz
alkalmazni gyakorlatban az iskolapadban 
megszerzett tudást, és további tapasztalatokat 
szerez. Egyéni kompetenciáik fejlődnek, 
kommunikációs
képessége javulni fog az üzleti tárgyalások 
lebonyolítása során.



5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói okirat száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03466 
1. számú módosítás

Kedvezményezett: URI és URI Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság

Kötelező vállalás a gyakornok teljesítményértékelése, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után.

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma –

férfi

2017.12.31. 0

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma –

férfi

2019.12.01. 0 0 0

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok

2020.04.16. 0 0 0



Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

eredményeként
munkatapasztalatot

szerzett vagy
önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma –

férfi

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma -

nő

2017.12.31. 0

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma -

nő

2019.12.01. 1 1 1

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot

2020.04.16. 0 1 1



Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

szerzett vagy
önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma -

nő

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma (fő)

2017.12.31. 0

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma (fő)

2019.12.01. 1 1 1

A gyakornoki program
vagy vállalkozóvá
válást támogató

programok
eredményeként

munkatapasztalatot
szerzett vagy

önfoglalkoztatóvá vált
résztvevők száma (fő)

2020.04.16. 0 1 1



Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást
segítő programban

résztvevők

2019.12.01. 1 1 1

Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást
segítő programban
résztvevők - Férfi

2019.12.01. 0 0 0

Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást
segítő programban

résztvevők - Nő

2019.12.01. 1 1 1

A gyakornoki  program eredményeként munkatapasztalatot  szerző résztvevők száma mutató esetében, a célérték elérésének időpontja a továbbfoglalkoztatási
kötelezettség lejárta. 
Amennyiben ez az időpont a projekt fizikai megvalósításra rendelkezésre álló maximum 12 hónapba belefér, akkor az elérés időpontja a fizikai befejezésére esik,
amennyiben a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejárta a fenntartási időszakra átcsúszik, akkor a célérték elérésének időpontja a fenntartási időszakban van.
Mindkét esetben az esedékes beszámolóban szükséges számot adni a teljesítésről. Ez lehet a záró beszámoló vagy az adott évről esedékes fenntartási jelentés. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási okiratban. 

Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatási okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a
vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 1, illetve 2 fő gyakornok foglalkoztatása esetén a
teljesítés vizsgálata a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás hónapokban mért összes időtartamához mérten történik. 

A vállalás és az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.
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