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Fontos közlemények:
 Elindulnak a foglalkoztatást elősegítő
képzések
 Idén is lehet pályázni
a Magyarországi
Falumegújítási Díjakra
 Új bérköltségtámogatással bővült
a
„Közfoglalkoztatásból
a versenyszférába”
segítő központi munkaerő-piaci program
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Foglalkoztatást elősegítő képzések
A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon
történő elhelyezkedését foglalkoztatást
elősegítő képzések
támogatásával, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatásokkal (bértámogatás,
bérköltség támogatás), önfoglalkoztatóvá/
vállalkozóvá
válás támogatásával, a képzéshez és a
munkába
járáshoz
kapcsolódó
utazási költség megtérítésével, lakhatás

támogatásával, valamint munkaerő-piaci
szolgáltatások biztosításával segíti a
program. A képzésben résztvevőknek
támogatják a képzési
költségeit
(tanfolyami díj és a
vizsgadíj 100%-ban
finanszírozásra kerül), támogatják a
képzéshez
kapcsolódó helyközi utazást és
biztosítják
képzés idejére szóló keresetpótló juttatását és járulékait. A

képzések rövid távúak, tanfolyam szintűek, és adnak OKJ-s
szakmát. A kormány
ezzel is segíti a munkába állást a bértámogatáson felül, hiszen így nem a munkaadónak kell tanítani saját költségen.
Az előzetesen felmért
igények alapján öszszeállításra került a
szakmunkások hiányára épülő képzési
lista. A képzési lista
az alábbi linken érhető el:
somogy.munka.hu

A szakmunkáshiány a legégetőbb probléma
a munkerőpiacon
A cégek 81 százalékának leginkább szakmunkásra lenne
szüksége, csaknem
minden harmadik
keres segéd-, illetve
betanított munkást is.
Az utóbbiak hiánya

főként az élelmiszeripart és a vegyipart
érinti, de a gép - és
feldolgozóiparban
sem elhanyagolható. Az építőiparban és a
fémiparban

tevékenykedő cégek
94, illetve 93 százalékát, a gép- és élelmiszeriparban dolgozó
cégeknek pedig 90,
illetve 89 százalékát
érinti a szakmunkáshiány.
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Oktatáson a paktum szakmai stábja
2017. június 14-én az
ICG Ex Ante Tanácsadó Irodában, a paktum szakmai stábja
részt vett a „Helyi és
megyei gazdaság-, és
foglalkoztatásfejlesztési együttműködések koordinációja”
című képzésen, Budapesten, a pályázatban
végzet hatékonyabb
munka érdekében.

 Partnerségi alapok
 Partnerségi szerep-

lők és működésük
a paktumban
 Paktum működési

modell megismerése(REKORD), paktum folyamatok
 Vállalkozások rész-

vétele a paktumokban (szituációs

 A paktumok tör-

stábja részt vett egy
oktatáson, a
pályázatban végzett
hatékonyabb munka
érdekében.”

 Humánszolgálta-

tás elemeinek bemutatása
 Elszámolható költ-

ségek áttekintése
 Kifizetési kérel-

mek összeállítása
 Dokumentálás,

költséget alátámasztása.
Az oktatás a LEED
Nonprofit Kft szervezésében történt, amit
végül mind a 6 résztvevő sikeresen abszolvált.

Az oktatáson az
alábbi témák kerültek megvitatásra:

„A paktum szakmai

gyakorlat)

ténete a 90-es
évek elejétől
mostanáig

A foglalkoztatási paktum célcsoportjai
 Inaktív rétegek
 Közfoglalkoztatottak
 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 Megváltozott munkaképességű személyek
A Csurgói Járási Foglalkoztatási Együttműködési Program keretében létrehozott paktum elsődleges célcsoportjai a következők:

 Alacsony iskolai végzettségű személyek
 25 év alatti fiatalok
vagy 30 év alatti
pályakezdő álláskeresők
 GYED-ről, GYES-ről
visszatérők, vagy
legalább egy gyer-

meket egyedül nevelő felnőttek
 50 év felettiek
Roma nemzetiséghez
tartozó személyek
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
10 milliárd forintos munkahelyteremtő
program indul vállalkozásoknak
Augusztus elsejétől
nyílt pályázatot hirdet
a mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium. A
pénzből 1100-1200 kkvnál több mint 5 ezer új
munkahely jöhet létre
és további mintegy 10
ezer már meglévő megőrzését is támogatják –
jelentette be Varga Mihály. A Nemzetgazdasági miniszter elmondta: a pályázattal a kkvszektor megerősítésén
túl a területi különbségek is csökkennek, a

hátrányos térségek felzárkóznak és a helyi
gazdaságok is megerősödnek.
A központi program
segítségével a kis- és
középvállalkozások
többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a támogatási
összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A
munkahelyteremtő
támogatás regionális
beruházási támogatás
jogcímen vagy csekély
összegű támogatásként
nyújtható, amelynek
mértéke nem regisztrált álláskereső esetén
új munkahelyenként
1,5 millió forint lehet.
Ezen felül a vállalatok
kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, 12
hónap alatt kizárólag

közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új
munkahelyenként 800
ezer forint, kedvezményezett járásban vagy
településen új munkahelyenként további 400
ezer forint kiegészítő
támogatást kaphatnak ismertette a miniszter.
A munkaerő-piaci
program pályázati időszaka 2017. augusztus
1-jétől nyílik meg, és a
2017. szeptember 15-én
zárul le. A támogatott
beruházást legkésőbb
2018. szeptember 30-ig
kell a kedvezményezetteknek befejezniük. A
pályázaton való részvételről, a pályázat feltételeiről és elkészítéséről
a beruházás helye szerinti kormányhivatal
foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége
ad tájékoztatást.

