
 

GINOP 5.1.1 – 15 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt 
 
A projekt időtartama: 2015. október 1. – 2022. december 31. 
 
Megvalósítási helyszín: Zala megye 
 
A projekt összköltségvetése: 6 918 795 635 Ft 
 
A projekt célja: a 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek munkaerő-piaci 
helyzetének javítása különböző képzési formák és foglalkoztatási támogatások segítségével, melynek 
végső célja a tartós elhelyezkedés elősegítése. A célcsoporton belül prioritást élveznek a kiemelt 
célcsoport tagjai közül a következő álláskeresők: 25-30 év közötti pályakezdők, alacsony iskolai 
végzettségűek, gyermekgondozás, vagy hozzátartó ápolását követően visszatérő álláskeresők, 50 év 
felettiek, közfoglalkoztatásból kilépő és a tartósan munkanélküliek.   
A program keretében kiemelt szerepe van egyrészt az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők 
foglalkoztatási hátrányának csökkentésének, melyhez a projekt többnyire szakmát adó képzésekkel 
és foglalkoztatási támogatásokkal járul hozzá. Prioritást élvez a közfoglalkoztatottak versenyszférába 
történő átsegítése, melyet a különböző támogatások mellet különböző munkahelymegtartó készségek 
kiépítésével támogat a projekt. 
A projekt elősegíti a regisztrált álláskeresők számának csökkentését, az inaktív személyek feltárását 
valamint az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését - foglalkoztatási támogatások és 
személyre szabott szolgáltatások révén. A nagyobb fokú mobilizáció elérése érdekében EURES 
tanácsadó nyújtotta szolgáltatás szintén a foglalkoztatási ráta emelkedését szolgálja.  
 
Zala megyében 5 829 fő bevonása van betervezve, ennek 50 %-a legalább a kiemelt célcsoport, az 
összes bevontak 33 %-a az alacsony iskolai végzettségű célcsoport fogja kitenni.  
A programba vont ügyfelek egyéni igényekre szabott színvonalas szolgáltatást (mentori szolgáltatás, 
EURES tanácsadás) kapnak, melyek a nyílt munkaerőpiacra történő elhelyezkedést, illetve a 
munkában maradáshoz szükséges kompetenciák megszerzését biztosítják. 
 
 
A projekt célcsoportjai:  
1. célcsoport: A nem kiemelt csoportba tartozó, 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, továbbá 
azok a 25-64 év közötti szolgáltatást igénylők, közvetítést igénylők az Flt. 14.§ (1) c) és d) alattiak 
köréből, akik a program kiemelt csoportjába csak azért nem tartozhatnak, mert bár nem 
foglalkoztatottak, de nem vehetők álláskereső nyilvántartásba. 
2. célcsoport: A 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők. 
3. célcsoport: Az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők (ISCED 1-2): a legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők, továbbá a befejezett általános iskolai végzettséget nem 
igénylő, alapfokú rész-szaképesítéssel rendelkezők. 
4. célcsoport: A gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel 
küzdő nyilvántartott álláskeresők 
5. célcsoport: A tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők. 
6. célcsoport: Az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők. 
7. célcsoport: A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők: azok a 
közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a 
versenyszférába visszavezethetők.  
 
 

Vállalkozások munkaerő támogatása 
A támogatás célja, hogy a foglalkoztatottak létszáma növekedhessen (visszaépülhessen) az alacsony 
iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők köréből. 
A támogatás megállapított mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér és 
szociális hozzájárulási adó összegének 50%-a lehet, annak 
figyelembevételével, hogy a támogatás összege havonta legfeljebb 100 
ezer Ft lehet. A legfeljebb támogatási összeg a részmunkaidős 
foglalkoztatások esetében arányosítandó. Amennyiben a támogatás 
folyósításának időszaka alatt a mindenkori legkisebb kötelező 
munkabér vagy garantált bérminimum változik, lehetséges a 
munkaadó kérelmére a támogatás összegének változtatása, 



 

amellett, hogy a támogatás %-os mértéke nem növekedhet, s továbbra is figyelemmel szükséges lenni 
a támogatás mértékének felső korlátjára, azaz a legfeljebb 100 ezer Ft összegre. 
A támogatás megállapított időtartama csak fix 5 hónap lehet. 
A támogatási kérelem 2020. október 15. napjától nyújtható be visszavonásáig. 
 
 
 
A támogatások iránt érdeklődni lehet a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain: 

 Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  
 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44., Telefon: 92/549-480 

 Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
 8800 Nagykanizsa, Fő u. 24., Telefon: 93/310-327 

 Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  
 8360 Keszthely Kossuth L. u. 42., Telefon: 83/510-323 

 8790 Zalaszentgrót, Csány László út. 2., Telefon: 83/560-016 
 Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 8960 Lenti, Templom tér 11., Telefon: 92/551-035 
 8868 Letenye, József Attila u. 1., Telefon: 93/343-206 


