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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Helyi foglalkoztatási együttműködések 

TOP-5.1.2.-15 

Terület: HEVES MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével 

képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Támogatja az együttműködések, 

partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik 

képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.  

 

Támogatást igénylők köre: 

 Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok; 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei; 

 Állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények; 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek; 

 Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. 

 

Konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatást: 

 Megyei önkormányzat; 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet; 

 Vállalkozás, amelyben az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik. 
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Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez kapcsolódóan:  

 Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és 

nélkülözhetetlen tevékenységek; 

 A helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 

szereplők közötti kezdeményezések összehangolása; 

 Figyelemfelkeltés; 

 Érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése; 

 Partnerség-építés; 

 Foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az 

információáramlás javítása; 

 Helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása; 

 A térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a 

megvalósítás koordinálása, munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése; 

 Munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése; 

 Az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása; 

 Már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése; 

 Vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése; 

 A projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel; 

 A projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az 

együttműködési hálózatban érintett partnerek között; 

 Honlap kialakítása; 

 Partnerséget működtető szervezet projektmenedzsment és koordinációs feladatainak 

ellátása. 

 



 
 

 
 

3 

Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

programrészhez kapcsolódóan:  

 A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek; 

 A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek. 

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 Foglalkoztatási paktum létrehozása; 

 Részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása; 

 Munkaprogram kidolgozása; 

 Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése; 

 Paktumiroda felállítása és működtetése; 

 Foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése; 

 Partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja; 

 Minősítés megszerzése; 

 Figyelemfelkeltés; 

 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 

 

Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

programrészhez kapcsolódóan: 

 A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása; 

 A célcsoport továbbfoglalkoztatásához szükséges bértámogatás biztosítása. 

 

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 Kötelező kitérni az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások helyzetére 

azzal, hogy a fejlesztett új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek 

támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások nyújthatóak a paktum keretein belül; 

 Nyilvánosság biztosítása; 
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 Projektmenedzsment biztosítása; 

 

Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek:  

 Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek; 

 Kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében 

alkalmazható tevékenységek; 

 Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek; 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 1 000 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 40 millió Ft, maximum 350 millió Ft; 

 Támogatás intenzitása: 100%; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25%-a, civil szervezet esetén 50%-a, de legfeljebb 300 

millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. március 17. – 2016. július 25. között, online, kitöltő programon 

keresztül; 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


