TOP-6.8.2-15/2015

Tájékoztató
A TOP-6.8.2.-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és város
térségében Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kiemelt projekthez

Program célja
Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok
munkanélküliségét, ennek érdekében az ESZA támogatja a TOP-6.8.2-15/2015 programot,
melyek személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a
munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. Célként jelenik meg egy megyei szinten átfogó,
illetve országos paktum-rendszer létrejötte, melyek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
A paktum keretében elkészül Nyíregyháza város foglalkoztatási helyzetelemzése.
Nyíregyháza város munkaerő-piaci helyzetének feltárására, a felmerülő problémák okainak
elemzésére kerül sor, mely alapját képezi a helyi szintű foglalkoztatási stratégia,
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. A foglalkoztatási paktum lehetővé teszi, hogy
a megyei jogú város gazdasági szereplői között folyamatos információáramlás alakuljon ki,
naprakész információkkal rendelkeznek, továbbá a munkaerő kereslet és kínálat
összehangolása megvalósuljon.
Kormányhivatal szerepe a programban
A kormányhivatal ezen projekt keretében az adott támogatási, szolgáltatási eszközeinek
segítségével különböző támogatási formákhoz kívánja hozzájuttatni a célcsoporthoz tartozó
álláskeresőket és az alkalmazásukat vállaló munkáltatókat.
Projekt keretében igénybe vehető támogatási formák
- Képzés (az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten
támogatható; OKJ-s képzés nem kötelező elvárás)
- képzési költség,
- foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja,
- helyi utazás támogatása,
- keresetpótló juttatás,
- gyermekfelügyeleti vagy hozzátartozó ápolási/gondozási díja
- Elhelyezkedést segítő támogatások
- bértámogatás (bér és járulék 70%, 8+4 hónap időtartamra),
- bérköltség támogatás(bér és járulék 100%, 8+4 hónap időtartamra),
- Munkaerőpiaci szolgáltatás
- gyermekfelügyeleti vagy hozzátartozó ápolási/gondozási díja
A támogatást igénylő munkáltatóknak továbbfoglalkoztatást szükséges vállalni a
támogatott időszak felével megegyezően.
A támogatásoknál a megyei kormányhivatal szakmai szabályozása, az 1991. évi IV. törvény
(Flt.), illetve a 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet előírásai szerint kell eljárni.

A projektbe bevonható célcsoportok típusai:
1. Alacsony iskolai végzettségűek
2. 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
3. 50 év felettiek
4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők,
vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. Inaktívak
Területi lefedettség
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatalának
Nyíregyháza város területe.

