Tisztelt Érdeklődő!
A Jakab Oktatási Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1., felnőttképzési nyilvántartási szám:
05-0215-05, intézmény-akkreditációs szám: AL-0193) szerepel az ÚMVP Képző
Szervezetek Katalógusában (139/2008 FVM rendelet alapján) konzorcium vezetőként.
Konzorciumi tagok:
1. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
2. Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
3. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola
4. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 139/2008. (X. 22.) FVM rendelete, valamint
az azt módosító 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet alapján a mezőgazdasági vállalkozók az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként képzési támogatást vehetnek
igénybe. A támogatás igénybevételére a mezőgazdasági termelők és erdészeti hatóság külön
jogszabálya alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók jogosultak. A kötelező képzések
esetén pedig támogatható az ügyfél, amennyiben támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben
jóváhagyó határozattal rendelkezik.
A képzés célterületei:
A fent említett jogszabályok alapján intézményünkben támogatott képzések szervezése - az
FVM által előírt képzési programoknak megfelelően - az alábbi célterületeken történik:
1. célterület (szabadon választható képzések): célja, a gazdálkodás fenntarthatóságát,
eredményességét és a versenyképességet szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági
termelők és erdőgazdálkodók részére. Ennek keretében:
 szakképesítést nem adó képzésekre, valamint
 OKJ-s tanfolyamokra jelentkezhetnek a vállalkozók.
2. célterület (kötelező képzések): azoknál van jelentőségük, akik pályázati forrásból
támogatáshoz jutottak. Annak a vállalkozónak, akinek az ÚMVP intézkedések
keretében benyújtott támogatási kérelme van és a kérelmét jóváhagyták, vagy részben
jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik, az FVM által előírt tanfolyamokat is el
kell végeznie.

Támogatás igénybevételének feltételei:
Kötelező képzések esetén:
Támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező
ügyfél.
További feltételek:
1. regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén;
2. a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére kifizette (saját
számla alapján);
3. képzés keretében tartott elméleti óráknak és gyakorlati óráknak különkülön legalább 80%-án igazoltan részt vett;
4. a képzési programban meghatározott beszámolási, vagy
vizsgakötelezettségének eleget tett;
5. saját maga, vagy nem természetes személy ügyfél esetén az általa
képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy tagja révén
képzési szerződés megkötése (egy képzési szerződés csak egy képzésre
vonatkozhat).
A támogatás mértéke:
- egy naptári évben, egy ügyfél számára a választható képzés vonatkozásában maximum
570.000 Ft és maximum évi 4 képzés elszámolása lehetséges (kötelező képzésnél nincs ilyen
korlátozás);
- a támogatás mértéke a gazdálkodó számára az elszámolható kiadás, a képzési díj 100%-a;
- képzési programok előfinanszírozással valósulnak meg, a képzés költségét a jelentkezőnek
be kell fizetni az ÚMVP Képző Szervezet számlájára.
Az ügyfél meghatalmazása esetén az intézményünk, mint ÚMVP Képző Szervezet— a képzés
befejezését követően — az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelmét, elektronikus
úton nyújtja be az MVH-hoz.
Képzéseinkre jelentkezés: egész évben folyamatosan
A képzésért felelős vezető:
Jakabné Supák Éva, 30/315-4602
e-mail: supake@gmail.com
Miskolc, 2014. május

