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Nyári diákmunka támogatása
vállalkozásoknak és önkormányzatoknak
2019-ben is meghirdeti a Pénzügyminisztérium a Nyári
Diákmunka Programot, melyben tavaly
több mint 29 ezer
diák vett részt. A
program keretében a
munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75
százalékát térítik meg
a munkáltatónak.
A program 3,6 milliárd forintból valósul
meg és az önkor-

mányzatok, valamint
az
önkormányzati
fenntartású intézmények mellett a mezőgazdaság, a turizmus
és a vendéglátás területén működő vállalkozások is támogatást kaphatnak diákok foglalkoztatására.

A programban nappali tagozatos, 16.
életévüket betöltött,
de 25. életévüket nem
meghaladó
diákok
vehetnek részt. A

program keretében a
munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75
százalékát térítik meg
a munkáltatónak. Az
önkormányzatok esetében százszázalékos
a támogatás, amely
legfeljebb két hónapra adható július 1. és
augusztus 31. között,
maximum napi hatórás időtartamra.

Mozgáskorlátozottakat segítik
Jelentős
segítséget
kaptak mindennapjaikhoz azok a súlyos
mozgáskorlátozott,
illetve egyéb fogyatékossággal élő emberek, akik gépjármű,
segédmotoros kerékpár vagy kerekesszék
vásárlásához, illetve
meglevő gépjárművük
átalakításához

nyújtottak be kérelmet az idén március
31-ig a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.
Somogy
kedvező
helyzetben van, hiszen a megye számára biztosított keret
elegendő volt az igények kielégítésére, a

keretszám kimerülése miatt egyetlen kérelmet sem kellett
elutasítani.
A megítélt támogatást a kedvezményezettek 4 hónapon belül használhatják fel a
programban
részt
vevő gépjármű kereskedőknél.
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Akár minimálbért is kaphatnak majd a jól
tanuló diákok
Jelentős anyagi előnyöket hoz az átalakuló szakképzési rendszer - írja a Magyar
Nemzet. A lap emlékeztet arra, hogy jelenleg csak a hiányszakmákban, illetve a duális
képzésben tanulók kaphatnak pénzt, 2020 után
viszont mindenki.
A Szakképzés 4.0 stratégia alapján a tanulói
juttatás a jó eredményt
elérő diákok esetében a
technikumban és a
szakképző iskolában is
elérheti a minimálbért,
ami idén nettó 99 085
forint. Az ötéves technikumban a havi harmincezer forint Apá-

Várhatóan 15 ezer diák
részesül az ösztöndíjból.

czai-ösztöndíjat a 9.
évfolyamtól adják a jó
tanulóknak,
emellé
szakképzési ösztöndíj
vagy a vállalati munkaszerződés alapján fizetett munkabér is járhat
a 11. osztálytól. A hároméves
szakképző
iskolák első évében
szakképzési ösztöndíj
lesz, a 10. évfolyamtól
pedig ehelyett vállalati
munkabért is kaphat,
aki munkaszerződést
köt valamelyik céggel.
A szakképzési ösztöndíj az első félévben – a
jelenlegi minimálbérszint mellett – havi
húszezer forint összegű, ami a tanulmányi

eredmény függvényében negyvenezer forintra növekedhet, illetve ötezerre csökkenhet.
A tanév során ennek
ötven százalékát kapják
meg a tanulók, a másik
fele pályakezdési támogatásként a számlájukra kerül. A szakképesítés
megszerzésének
motiválása érdekében a
fiatalok ezt az „zárolt”
összeget csak az eredményes szakmai vizsga
lezárása után kapják
meg, és eszközvásárlásra, lakhatásra vagy utazásra használhatják fel.
Várhatóan 15 ezer diák
fog első körben szakképzési
ösztöndíjat
kapni - írja a lap.

Alacsony a munkanélküliség
A rendszerváltás óta
nem volt olyan alacsony – 3,4 százalékos
– a munkanélküliségi
ráta, mint most –
mondta Varga Mihály
pénzügyminiszter az
M1-en a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
legfrissebb adatait értékelve.
A KSH bejelentette,
ismét 4,5 millió felett
volt a foglalkoztatottak létszáma a március
-májusi három hónapos időszak átlagában,
amire legutóbb tavaly
augusztus-októberben
volt példa. Az egy évvel korábbihoz mérve

43 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma.
Az adatok azt jelzik,
hogy a különböző
szektorokban érezhető
munkaerőhiány és a
bérnövekedés
„magatartásbéli változásra” kényszerítette a
vállalkozásokat,
így
ezek sokkal hatékonyabban használják fel
a munkaerőt, mint
korábban – mutatott
rá a miniszter.
Hozzátette, a munkanélküliségi ráta csökkenése egyre lassul, de
abban bíznak, hogy a
mostani érték még

nem a végleges szám,
s amíg van olyan ország, amelynek jobbak
a mutatói – mint például Csehország a
maga 2 százalékával -,
addig a kormánynak
is van tennivalója.
„Tehát a kedvező gazdasági helyzet, a kormányzati gazdaságpolitikai lépésekkel megtámogatva
eredményezte azt, hogy Magyarország ma az Európai Unióban a negyedik legjobb adatot
tudja produkálni a
munkanélküliségi rátát tekintve” – hangsúlyozta.
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György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és
-szabályozásért felelős államtitkára bejelentette,
hogy a következő 3 év alatt
167,5 milliárd forintot fordítanak majd a vállalkozások
technológiai fejlesztésére,
piacra jutásának támogatására, ebből 90 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatás lesz.
A kutatás-fejlesztésre és innovációra az idei 130 milliárd forint helyett jövőre 32
milliárd forinttal többet, 162
milliárd forintot fordítanak
a tervek szerint.
György László jelezte: 2010ben, 1261 milliárd forinttal
kevesebbet fordítottak a családok támogatására, a jövő
évi költségvetési javaslat
szerint 2228 milliárd forintot
szánnak családtámogatásra,
vagyis több mit kétszer anynyit költünk 2020-ban a családok helyzetének megerősítésére, mint 2009-ben, illetve
2010-ben. Ennek hatására a
gyermekvállalási kedv is
jelentősen javult az országban az elmúlt időszakban -

fűzte hozzá.
A 2020. évi költségvetés fontos eleme a magyar gazdaság védelmének megerősítése azon támogatások révén,
amelyeket a magyar mikro-,
kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv-k) kíván adni a
kormányzat. Ezek részben
strukturális intézkedések,
részben az adózás könnyítését, csökkentését szolgáló
lépések lesznek. A strukturális intézkedések között
szerepelnek majd a gazdaság szerkezetváltását segítő
lépések, illetve olyan rendelkezések, amelyek a gazdaság szereplőinek a XXI. század kihívásaira való felkészülését, és megfelelését segítik - mondta az államtitkár.
A következő 3 évben legalább 167,5 milliárd forinttal
kívánja segíteni a kormányzat a magyar kkv-k technológiai megújulását, a generációváltásukat és a nemzetközi terjeszkedésüket - mondta. Hozzátette: azon ígéretes
vállalkozásokat akarja támogatni a kormányzat, amelyek 2014-2017 között, az

egymás utáni években képesek voltak évi 20 százalékkal
növelni árbevételüket, illetve évi 50 százalékkal növelték exportjukat. E cégeket
"magyar multiknak" nevezték el, néhány száz millió
forintos árbevételű, illetve
pár milliárd forintos árbevételű cégektől van szó, amelyekben megvan a potenciál,
hogy a nemzetközi piacokon
versenyképesen szerepeljenek - fűzte hozzá.
György László kiemelte: a
tervek szerint a magyar
egyetemeket úgy alakítják
át, hogy az ottani tudás segítse a magyar vállalkozások tevékenységét, és a globális értékláncok, a multik
problémái is megjelenjenek
a kutatásokban.
Az elképzelés az, hogy 8
hazai egyetem körül 8 tudományos parkot hoznak majd
létre, ezek több évig tartó,
több száz milliárd forintos
beruházások lesznek.

