
 
 

Sajtóközlemény 

Együttműködésben Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyéért és az itt élőkért  

Új munkahelyekért és a vármegye gazdaságának fejlesztéséért fogtak össze az érintettek 

2023. február 28. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 
Kormányhivatal alkotta Konzorcium 7,450 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós 
támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.   

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című projekt keretében létrejövő széleskörű 
együttműködés alapvető fókuszában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatás fellendítése 
áll.  

A vármegyei munkaerő kereslet-kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő igényére 
alapozva, irányított információáramlás mellett, a nyújtott támogatás és képzés eredményeképpen 
eredményes és hatékony foglalkoztatásösztönzés megvalósítása a prioritás, a munkavállalói 
mobilitás, az álláskereső - kiemelten inaktív - személyek munkaerőpiaci jelenlétének erősítése mellett. 

A projekten belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint Konzorciumvezető 
legfőképpen a helyi termék, szolgáltatásfejlesztés, valamint a befektetésösztönzéshez, ágazati 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósítását végzi, míg a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei Kormányhivatal a munkaerőpiaci programok, célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásáért felelős.  

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye egészét lefedő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés keretében valósul meg. Ennek érdekében 2023. február 28-án került sor a 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés alapját képező, 14 szervezet között létrejövő 
Együttműködési Megállapodás aláírására. A létrejövő együttműködési hálózat nagy jelentőséggel bír a 
foglalkoztatási problémák azonosításában és a lehetséges megoldások feltárásában. A partnerség 
részesei önkormányzatok, az állami foglalkoztatási szerv, felsőoktatási és szakképzési intézmények, 
érdekvédelmi és civil szervezetek, akik 2028. február 29-ig segítik a projekt sikeres megvalósítását. 

Az együttműködés célja, hogy a gazdaság minél szélesebb spektruma képviseltesse magát a 
partnerségben. A térség gazdaságának meghatározó, húzó ágazatainak megjelenítése is 
elengedhetetlen, ezért az együttműködés munkáját tematikus, szakmai munkacsoportok is segítik a 
jövőben. Ezek a tematikus munkacsoportok a működésük és tevékenységeik szerinti szakirányok 
szerint alakulnak majd meg, amelynek célja, hogy fókuszáltan a vármegyei munkaerőpiaci kihívásokra 
összpontosítva, folyamatos kerekasztal beszélgetések keljenek életre, élő kommunikáció valósuljon 
meg minden meghatározó munkaerőpiaci szereplő között a vármegyében. A munkacsoportok 
javaslatot fogalmazhatnak meg, a vármegyében lévő foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési problémák 
és nehézségek megoldására.  

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. 

A projektről bővebben információt a www.szszbmo.hu oldalon olvashatnak. 

Nyíregyháza, 2023. február 28. 
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