Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Projekt megnevezése

Út a munkaerőpiacra

Ifjúsági Garancia Program

A Tolna Megyei Kormányhivatal
középületeinek kiemelt
épületenergetikai fejlesztései

Projektazonosító szám

Fejlesztés helyszíne(i)

Projekt szakmai tartalma

Támogatás összege
(bruttó Ft)

Projekt kezdete

Projekt befejezése

GINOP-5.1.1-15-2015-00001

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
7100 Szekszárd, Szent István tér 1113.
7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
7200 Dombóvár, Jókai utca 16/a.
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 51-53.
7090 Tamási, Szabadság utca 15.
7100 Szekszárd, Találka tér 4.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a projekt keretében 2015-2022. között legalább 5.970 fő 25-64 év közötti álláskereső és
közfoglalkoztatott számára nyújt lehetőséget Tolna megyében a támogatással történő elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre,
vagy a munkaerő-piaci képzésben való részvételre. A projektbe bevont személyek 50%-a a következő 6 kiemelt célcsoport
valamelyikébe kell tartozzon:
- 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők
- alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők
- gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők
- 50 év feletti álláskeresők
- közfoglalkoztatásból kilépők
- tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartottak.
A projekt zárásáig legalább 1.934 fő alacsony iskolázottságú (ISCED 1-2) személy bevonásra kerül.
A projektbe bevont célcsoport tagok személyre szóló szolgáltatásban és legalább egy támogatási elemben részesülnek. Elvárt
eredmény, hogy
- a projektből való kilépés időpontjában legalább 2 .938-an foglalkoztatottak – beleértve az önfoglalkoztatást is – legyenek.
- a projektből való kilépés után 6 hónappal foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást is – levő résztvevők száma elérje az 1.848
főt.

7 070 296 514

2015.10.01

2022.12.31

GINOP- 5.2.1-14-2015-00001

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
7100 Szekszárd, Szent István tér 1113.
7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
7200 Dombóvár, Jókai utca 16/a.
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 51-53.
7090 Tamási, Szabadság utca 15.
7100 Szekszárd, Találka tér 4.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a projekt keretében 2015-2021. között legalább 4.532 fő 25 év alatti, se nem tanuló, se nem dolgozó
fiatal számára nyújt támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez, vagy a tanuláshoz.

5 282 000 000

2015.01.01

2021.10.31

KEHOP-5.2.2-16-2016-00016

Tamási, Szabadság út 54., Szekszárd,
Búzavirág u. 23., Szekszárd, Bezerédj
utca 1., Szekszárd, Bezerédj utca 10.,
Bonyhád, dr. Kolta László utca 21.,
Bonyhád, Perczel Mór utca 23.,
Dombóvár, Szent István tér 1.,
Szekszárd, Tormay Béla utca 18.,
Paks, Szentháromság tér 6.,
Paks,
Dózsa Gy. u. 51-53.

A projekt keretében a Tolna Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében illetve ingyenes használatában levő középületek
épületenergetikai fejlesztései valósulnak meg. Az energiahatékonyság javítása érdekében az épületek hőtechnikai adottságainak
javítása, az intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési rendszereinek korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználásra vonatkozó
tevékenységek kerülnek megvalósításra. A projekt eredményeképpen csökken hazánk ÜHG kibocsátása.

1 036 812 190

2016.09.01

2018.03.31

2016.08.01

2021.10.28

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001

A megyei paktum földrajzi lehatárolásának alapelve: Tolna Megye közigazgatási határa, kivéve a Szekszárdi Járás területét, amely
Szekszárd MJV paktumának területe. A megyei önkormányzat a TOP 5.1.1-15 kiemelt projekt keretében 1051 fő hátrányos helyzetű
álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítja meg, ugyanakkor előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, és biztosítja a megyei szintű koordinációt a rendelkezésre álló 1 255 millió Ft forrásból.
7100 Szekszárd, Augusz I. u 7.
A konzorcium vezetője a Tolna Megyei Önkormányzat. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal
7100 Szekszárd, Bartina u. 12/a
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Kék Madár Alapítvány konzorciumi
7100 Szekszárd Szent István tér 11-13
partnerekként vesznek részt a programban. A projektbe bevont személyek az alábbi 10 célcsoport valamelyikébe kell tartozzon: 1.
7100 Szekszárd Szent István tér 11-13
Alacsony iskolai váégzettségűek, 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,3. 50 év felettiek, 4. GYED-ről, GYES7100 Szekszárd Szent István tér 11-13
ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők, 6.Tartós munkanélküliségel veszélyeztetettek,7. Megváltozott munkaképességű személyek, 8.Roma nemzetiséghez tartozó
személyek, 9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők, 10. Inaktívak

Konzorcium összesen:
1
255 000 000 Ft
TMKH: 919 375 447 Ft

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Projekt megnevezése

Szekszárd megyei jogú város és
várostérsége foglalkoztatási
helyzetének javítása

Foglalkoztatási paktum létrehozása
Tamási és Dombóvár városok
körzetében

Projektazonosító szám

TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001

Fejlesztés helyszíne(i)

7100 Szekszárd, Augusz I. u 7.
Szekszárd, Béla király tér 8
Szekszárd, Szent István tér 10.

Projekt szakmai tartalma
A projekt működése a szekszárdi járás területét érinti.
A projekt átfogó célja a foglalkoztatási színvonal átfogó emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, konkrét
célkitűzésekkel rendelkezik három szakmai területen, melyek az ipar/feldolgozóipar, a közszolgáltatások és a turizmus.
A pályázó konzorcium háromtagú: Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
képezi a megvalósítási KT-tagságot. Emellett bevonásra kerülnek a kötelező partnerek, mint a Kereskedelmi- és Iparkamara, és a Tolna
megyei Önkormányzat. Partnerként számítunk a helyi, foglalkoztatásban érintett civil és nonprofit szervezetekre, különböző
foglalkoztatási szintű munkáltatókra, és más szerveződésekre is.A projekt keretében 2016-2021 között 392 fő álláskereső és
közfoglalkoztatott számára nyújt lehetőséget támogatással történő elhelyezkedésre, munkatapasztalat-szerzésre, vagy képzésen való
részvételre. A projektbe bevont személyek az alábbi 10 célcsoport valamelyikébe kell tartozzon:
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 munkanélküliségel veszélyeztetettek
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8.Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők
10. Inaktívak

Támogatás összege
(bruttó Ft)

Projekt kezdete

Projekt befejezése

Konzorcium összesen:
570 000 000 Ft
TMKH: 433 284 661 Ft

2016.09.01

2021.11.29

Dombóvár, Szabadság utca 18.
Tamási, Szabadság utca 46-48.

A projekt érintett települései: Értény, Felsőnyék, Iregszemcse, Magyarkeszi, Nagykónyi, Nagyszokoly, Pincehely, Tamási,
Dalmand, Dombóvár, Kocsola, Szakcs, Várong, Nak és Gyulaj.
A rendelkezésre álló 250 millió Ft hatékony felhasználása ezen területi szűkítés révén valósítható meg.
A projektben Tamási Város Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata, Tolna Megyei kormányhivatal és a Máltai
Szeretetszolgálat konzorciumi partnerekként vesznek részt.
A projekt keretében 2017-2020 között 145 fő álláskereső és közfoglalkoztatott számára nyújt lehetőséget támogatással történő
elhelyezkedésre, munkatapasztalat-szerzésre, vagy képzésen való részvételre. A projektbe bevont személyek az alábbi 10 célcsoport
valamelyikébe kell tartozzon: 1. Alacsony iskolai váégzettségűek, 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 munkanélküliségel veszélyeztetettek,7. Megváltozott munkaképességű személyek,
8.Roma nemzetiséghez tartozó személyek, 9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők, 10. Inaktívak

Konzorcium összesen:
250 000 000 Ft
TMKH: 182 510 280 Ft

2017.03.26

2020.02.28

7150 Bonyhád, Perczel M. u. 29.
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

A „Bonyhád járási foglalkoztatási paktum” című projektben a konzorciumvezető Bonyhád Város Önkormányzata, konzorciumi tagként
jelenik meg a Tolna Megyei Kormányhivatal, illetve a Bonyhádi Gondozási Központ .
Az önkormányzat az elmúlt évtizedben jelentős, átgondolt stratégia mentén megvalósuló gazdaságfejlesztési tevékenysége nem csak a
város számára jelent munkahelyteremtő és a helyi KKV-k megerősítését célul kitűző és eredményező feladatokat, hanem a térségi
központ szerepkörből adódóan a város gazdaságfejlesztési tevékenysége a térség jelentős részére hatást gyakorol. Kiemelt figyelmet
fordít a tartós munkanélküliség csökkentésére, megszüntetésére képzésekkel, tanácsadásokkal.
A projekt keretében 2017-2020 között 162 fő álláskereső és közfoglalkoztatott számára nyújt lehetőséget támogatással történő
elhelyezkedésre, munkatapasztalat-szerzésre, vagy képzésen való részvételre. A projektbe bevont személyek az alábbi 10 célcsoport
valamelyikébe kell tartozzon:
1. Alacsony iskolai váégzettségűek
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 munkanélküliségel veszélyeztetettek
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8.Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők
10. Inaktívak

Konzorcium összesen:
250 000 000 Ft
TMKH: 174 137 746 Ft

2017.03.01

2020.02.29

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Projekt megnevezése

Projektazonosító szám

Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése

GINOP-6.1.1-15-2015-00001

A strukturális változásokhoz való
alkalmazkodás segítése

GINOP-5.3.10-17-2017-00001

A Tolna Megyei Kormányhivatal
közbenső szervezeti tevékenységéhez
VP-20.4.-17-2017-00020
kapcsolódó feladatok ellátását
szolgáló Technikai Segítségnyújtás
Projekt

Fejlesztés helyszíne(i)
Fő megvalósítási helyszín: TMKH
vonatkozásában:
Szekszárd, Szent István tér 11-13.
A megvalósítás helyszíneibe
belelértendők a megyei
kormányhivatalok mellett a Járási
Hivatalok Foglalkoztatási Osztályának
helyszínei is.
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
7100 Szekszárd, Szent István tér 1113.
7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
7200 Dombóvár, Jókai utca 16/a.
7030 Paks, Dózsa Gy. utca 51-53.
7090 Tamási, Szabadság utca 15.
7100 Szekszárd, Találka tér 4.

Fő megvalósítási helyszín: 7100
Szekszárd, Augusz Imre utca 7.

Projekt szakmai tartalma

A program célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel
nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson
számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.

Támogatás összege
(bruttó Ft)

Teljes összeg:
30 000 000 000 Ft
TMKH: 819 278 013 Ft

Projekt kezdete

Projekt befejezése

2015.11.01

2020.12.31

A projekt célja, hogy a létszámleépítések kezelése mellett a munkáltatók segítséget kapjanak a munkaerő felvételéhez, megtartásához,
továbbá, hogy a program támogatást nyújtson a várhatóan csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalóknak képzéséhez,
átképzéséhez még a munkaviszony megszűnését megelőzően az újbóli elhelyezkedés segítése, a munkanélkülivé válás megelőzése
érdekében.

161 000 000

2018.01.01

2021.12.31

Általános közbenső szervezeti intézmény-működtetési feladatok. Az intézmény ellenőrzési kapacitásának megerősítése, bővítése,
korszerűsítése.

112 037 007

2017.02.28

2023.06.30

