Foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében
(TOP-5.1.1-015-KO1-2016-00001)

A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében
A szerződött támogatás összege: 344.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság alkotta konzorcium sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések című felhívásra. Az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állam
társfinanszírozásából támogatott projektnek köszönhetően a megye a foglalkoztatási helyzet javítása
céljából 344 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt célja a megyei területfejlesztési programra épülő, komplex képzési és foglalkoztatási
program megvalósítása, amely hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez, a területi különbségek
mérsékléséhez, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez.
A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programokba 223 fő
kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 97 fő, a támogatást követő 6 hónapot
követően is foglalkoztatottak száma legalább 64 fő.
Tervezett tevékenységek: A projekt keretében a konzorciumi partnerek az álláskereső hátrányos
helyzetűek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére foglalkoztatási paktum létrehozását és
komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik. A paktumszervezet feladata a megyei
foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása (melynek tagja a Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is). A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP infrastruktúra
fejlesztési forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási kapacitások humánerőforrás
szükségleteinek támogatása. A TOP ERFA forrásaiból megyei szinten tervezetten számos óvodai,
bölcsődei intézmény fejlesztése valósul meg, mely több tucat új munkaerő foglalkoztatását is jelenti.
A humánerőforrás szükségletek támogatására (képzési/foglalkoztatási) munkaerőpiaci szolgáltatások
nyújtása valósulhat meg. Hosszú távú cél olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a
helyben működő vállalatoknak, intézményeknek, és a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja.
A projekt a megye egész területére kiterjed, kivéve Tatabánya Megyei Jogú Város paktumterületét
(Tatabánya közigazgatási határán belül eső és a Környe területén elhelyezkedő Tatabánya Nyugati
Ipari Park területe). A helyi paktumok területeinek (Esztergom, Kisbér és Oroszlány járások
közigazgatási területe) lehatárolása az érintett területi szereplőkkel közösen történt.

A projekthez a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja a projektvezetőt és a pénzügyi
vezetőt, valamint a paktumszervezet működéséhez szükséges szakembereket. A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal szakmai megvalósítókat alkalmaz a munkaerőpiaci programok
segítése, dokumentálása, szakmai koordinálása érdekében, továbbá a munkaerőpiaci szolgáltatáshoz
mentort, munkaerőpiaci humántanácsadót, munkaerő közvetítőt, munkáltatói kapcsolattartót
biztosít. A Kormányhivatal munkaerőpiaci szolgáltatásokkal segíti a célcsoport fejlesztését és
elhelyezkedését.
A foglalkoztatási partnerség együttműködik a munkaerőpiaci beavatkozások koordinálását és a
támogatások szinergiájának megvalósulását összefogó Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
–
–
–

–
–

–
–
–
–

előkészítés: helyzetértékelés, megvalósíthatósági tanulmány, megyei foglalkoztatási stratégia
és akcióterv készítése, közbeszerzések lebonyolítása,
projektmenedzsment feladatok ellátása,
megyei foglalkoztatási paktum szervezet létrehozása és folyamatos működtetése
önkormányzati, civil és gazdasági érdekképviselet, képző intézmények bevonásával, paktum
iroda működtetése, a működés tárgyi feltételeinek biztosítása,
szakmai megvalósítói és munkaerőpiaci szolgáltatói háttér bővítése, munkaerőpiaci
szolgáltatások nyújtása, a működéshez szükséges eszközök beszerzése,
hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű álláskeresők és inaktívak képzése,
foglalkoztatásának támogatása, bértámogatás, kapcsolódó egyéb költségek, képzések
támogatása,
kötelező nyilvánossági tevékenységek megvalósítása,
marketing tevékenységek (pl: nyitó, záró rendezvény, cikkek, szórólap), foglalkoztatást
elősegítő rendezvények,
helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek megvalósítása, befektetés ösztönzés, tanácsadás,
a projekt megvalósítása során beazonosított jó gyakorlatok bemutatása, elterjesztése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.
A projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-015-KO1-2016-00001

