Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
projekt megnevezése

projekt azonosító száma

projekt szakmai tartalma

Fotovoltaikus rendszerek
tervezése és kiépítése a
Baranya Megyei
Kormányhivatal épületein

KEOP-4.10.0/K/14-0053

napelemes rendszerek kiépítése

Kormányablakok
akadálymentesítése

TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0011

Munkaügyi Központ
(Szentlőrinc) komplex
akadálymentesítése
A komplex
rehabilitációhoz
szükséges
infrastrukturális feltételek
megteremtése

támogatás összege

projekt kezdete

projekt befejezése

169 961 529

2015.01.01

2015.08.31

Kormányablakok akadálymentesítése

282 499 980

2013.02.01

2015.12.31

TIOP-3.3.1 A-12 2-2013-0022

Szentlőrinci Foglalkoztatási Osztály épületének
(2. félemelet) komplex akadálymentesítése

25 000 000

2014.07.01

2015.12.31

TIOP 3.2.2-08/1-2008-0002

Zöld mezős beruházás keretében - a Pécs,
Árnyas u. 2. helyszínen - 2 emeletes épület
kerül kialakításra rehabilitációs feladatok
ellátása céljából.

3 992 363 522

2009.05.14

2015.08.31

A Baranya Megyei Kormányhivatal 2011-2015
között a TÁMOP 1.1.2-11/1 kiemelt projekt
keretében 10.066 fő hátrányos helyzetű
álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci
(re)integrációját valósítja meg az Európai
Szociális Alap által rendelkezésre bocsátott
„A hátrányos helyzetűek
8.054.000.000,- Ft forrásból. A projekt hosszú
foglalkoztathatóságának
távú célkitűzése a munkaerőpiacon hátrányos
javítása (Decentralizált TÁMOP 1.1.2-11/1 -2012-0001
helyzetű álláskeresők és inaktívak nyílt
programok a konvergencia
munkaerőpiacra való be- illetve visszasegítése,
régiókban”)
a közvetlen cél pedig olyan program
megvalósítása, amely a hat célcsoportba
tartozó hátrányos helyzetűek számára
komplex, személyre szabott, a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó
szolgáltatásokat és támogatásokat biztosít.

8 054 000 000

2011.05.01

2015.10.31

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program
5.2.1. intézkedésének, az Ifjúsági Garanciának
célcsoportját azon 15. életévüket már
betöltött, de a 25. életévüket még be nem
töltött fiatalok képezik, akik sem
iskolarendszerű, sem felnőttképzés keretében
nem tanulnak, és nem is dolgoznak. A program
első szakaszban elsődlegesen a legalább 6
hónapja álláskeresőként regisztrált, 25 év alatti
fiatalok kapnak segítséget A foglalkoztatási
szolgálatnak 6 hónapon belül valamilyen
konkrét lehetőséget kell felajánlani számukra
az elhelyezkedésre, a munkatapasztalatszerzésre, vagy a tanulásra.

2 068 000 000

2015 01.01.

2017 12.31.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001
azonosítószámú kiemelt projekt általános célja:
a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának
növelése,
a felnőttképzésben résztvevők számának és
arányának bővítése,
TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001
a felnőttek tanulási kedvének javítása,
a munkaadók szakképzett munkaerővel való
jobb ellátása. A projekt lehetőséget kínál az
alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen
felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és
megszerezzék a szakképzésben való részvétel
feltételét jelentő alapfokú végzettséget.

2 816 322 740

2012.04.23

2015.08.30

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program

"Újra tanulok!"

GINOP 5.2.1.-14-2015-0001

