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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések 

TOP-5.1.1.-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és 

társadalmi együttműködések támogatása. 

 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 

lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag megyei önkormányzatok jelölhetők meg. 

A konzorciomban kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei 

kormányhivatalt. 

 
 
Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

Főtevékenység: Fogalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. 

főtevékenység) kapcsolódóan:  

 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és 

nélkülözhetetlen tevékenységek 

 a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 

szereplők közötti kezdeményezések összehangolása; 

 Figyelemfelkeltés; 
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 Érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése; 

 Partnerség-építés; 

 Foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az 

információáramlás javítása; 

 Megyei 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; 

 Megyei szintű paktumok ernyőszervezeti feladatainak támogatása 

 Paktum inkubátor 

 Foglalkoztatási paktumok működési tapaszatalatainak összegyűjtését és megosztását 

szolgáló látogatások, rendezvények 

 Kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése 

 

Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan: 

 A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek; 

 A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek. 
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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; 

 Egyéb együttműködést segítő feladatok ellátása 

 Ernyőszervezeti feladatok ellátása 

 Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása 

 A megyében működő gazdasági és foglalkoztatási parkumok szakmai támogatása 

 A mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának 

segítése 

 Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program, Megvalósítási 

tanulmány készítése 

 A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumoknak 

tevékenységeiket össze kell hangolni 

Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 

kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan: 

 Min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása 

 Továbbfoglalkoztatást szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő 

munkáltatónál 
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 A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba 

állító, célzott képzése és/vagy foglalkoztatása valósulhat meg 

 A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítésénél előnyben kell részesíteni a 

TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállakozások himán-

erőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket. 

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; 

 Projektmenedzsment biztosítása. 

Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek:  

 Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek -

1. kiegészítő tevékenység 

 Kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében 

alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység 

 Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. 

kiegészítő tevékenység 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 800 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 800 millió Ft; 

 Támogatás intenzitása: 100%; 

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

millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. január 29 – 2016. március 17. között, online, kitöltő programon 

keresztül.  

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


