
FOGLALKOZTATÁSI ÉS GAZDASÁGI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001



Projektvezető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Konzorciumi tagok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal

Támogatási összeg

2.316.000.000 Ft (támogatási intenzitás: 100%)

Projekt tervezett befejezési dátuma 

2021. augusztus 31. 

Indikátorok

munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 1.500 fő

álláshoz jutók száma: 492 fő

az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 320 fő

TARTALMI ELEMEK



Cél

Képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a közszféra, a gazdasági és a civil szféra
partnerségében, a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók
elhelyezkedésének segítése.

A tervezett fejlesztés hozzájárul az adott térségben a népesség megtartásához, az életminőség
javításához, a munkaképesség fenntartásához.

Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési program szintjei

• megye (2.316 Mrd Ft)

• helyi (5,405 Mrd Ft)

• megyei jogú város (2,943 Mrd Ft)

CÉLOK, SZINTEK



• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

• 50 év felettiek

• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

(a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő 

részvétel időtartama is beszámítható)

• alacsony iskolai végzettségűek

• megváltozott munkaképességű személyek

• roma nemzetiséghez tartozó személyek

KÖZVETLEN CÉLCSOPORTOK



Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész

• foglalkoztatási paktum létrehozása 

• foglalkoztatási helyzetelemzés készítése 

• foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása 

• munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések

• paktumiroda működtetése

• partneri egyeztetések

• ernyőszervezeti feladatok ellátása

• termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése

Kötelezően megvalósítandó tevékenység

• gyermekellátási szolgáltatások 

• nyilvánosság biztosítása

• projektmenedzsment

Önként vállalt tevékenység

• helyi termék és szolgáltatás fejlesztése

• befektetés ösztönzése  

FELADATOK (1. FŐTEVÉKENYSÉG)

PAKTUM ELEM



FELADATOK (2. FŐTEVÉKENYSÉG) 

KÉPZÉSI-FOGLALKOZTATÁSI ELEM

Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész

A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos foglalkoztatásának támogatása, vagy önfoglalkoztatásának támogatása.

Célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten.

2. Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek

• munkaerő-piaci szolgáltatások

• toborzás, kiválasztás, humánfejlesztés 

• munkaerő-piaci információk, 

• pályaorientációs tanácsadás, tréning

• munkahelyi mentorálás

1. Képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, tevékenységek

• foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel 

támogatása

• elhelyezkedést segítő támogatások

• munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével 

kapcsolatos támogatások 

• alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése

• önfoglalkoztatóvá válás támogatása 



PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

kormányhivatalok munkaügyi szervezeti * önkormányzatok * kamarák * munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseletek * gazdaság-fejlesztési szervezetek *

civil és non-profit szféra, szociális szövetkezetek * nagyvállalatok * kutatóhelyek * szakképzők, 
felnőtt- és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények * területfejlesztési és innovációs ügynökségek 

* munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek * HACS * megyén belüli 
foglalkoztatási paktumok képviselői



TARTSANAK VELÜNK!


