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Gazdaságfejlesztési pályázat várható a
Magyar Falu és Modern Városok
A Magyar Közlönyben
megjelent
206/2019. (IV. 18.)
Korm.
határozat
alapján a Modern
Városok és a Magyar
Falu Programokhoz
illeszkedően – a jelenlegi nagyberuházások
támogatási
rendszere kiegészítéseként július 1-től
olyan új gazdaságfejlesztési program
indulhat a GINOP
terhére, melynek célja a kedvezményezett

térségekben munkahelyteremtő beruházások létrehozása.
A kormány határozatának részlete:
"...felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy dolgozzon ki a kedvezményezett térségekben
–
a
Modern Városok Programhoz és Magyar
Falu
Programhoz
i l l e sz k ed ő e n —e g y
támogatást és felhívja

az innovációért és
technológiáért felelős
minisztert, hogy a
Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program terhére,
az érintett települések vállalkozásainak
fejlesztése érdekében
pályázati
felhívást
dolgozzon ki."

A pályázattal 445
települést céloz a
Kormány,
melyek
listája még nem ismert.

Családbarát munkahelyek
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és
fejlesztésének támogatására. A pályázat

célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejleszté-

sét megvalósító munkahelyi családbarát
programok támoga-

tása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi
kötelezettségek
összehangolását. A
pályázatok támogatására
rendelkezésre
álló
keretösszeg:
77000000Ft A benyújtás
határideje:
2019.05.06.
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Itt vannak a legkeresettebb
magyarországi állások

Magyar multi program:
összesen több mint 10
milliárd forint
támogatást kaphatnak
fejlesztésekre

Az informatikai, a
szakmunkás, az adminisztrációs és a vendéglátós állások iránt nőtt a
legnagyobbat a kereslet
az 1 évvel korábbi adatokhoz képest. Jelentősen többen kerestek
állást 2019 első negyedévében, mint 1 évvel
korábban: idén 17 %kal többen jelentkeztek
a meghirdetett állásokra a Profession.hu adatai szerint. Az állásportál adatbázisába feltöltött önéletrajzok száma
pedig 30 %-kal növekedett. Az IT szektorba 26
%-kal többen pályáztak
meg állásokat, mint 1
évvel korábban. A legnagyobb népszerűsége

a
projektmenedzseri
(108 %-os emelkedés), a
tesztelői (63%), a rendszerintegrátori (26%),
az
IT
tanácsadóielemzői (20%) pozícióknak volt. Programozó állásokra pedig 10 %
-kal jelentkeztek többen. Adminisztrációs
munkakörbe 31 %-kal,
fizikai
munkakörbe
13%-kal többen jelentkeztek idén az első negyedévben. Kiemelkedő volt a munkakeresési kedv a vendéglátásban: 44 %-kal nagyobb
arányban keltették fel
az ilyen típusú állások
a jelentkezők érdeklődését, mint 1 évvel korábban. Szintén nagyot

nőtt a szakmunkás
munkakörbe jelentkezők száma: 2019 első
negyedévében 43 %-kal
többen kerestek ilyen
jellegű állást. A legnagyobb emelkedés a bolti eladóknál látható
(58%), de a gépjárművezetőknél (99%) és a
raktárosoknál is (24%)
növekedés
történt.
Nemcsak az állásokra
jelentkezők
száma
emelkedett, hanem a
hirdetést feladó cégeké
is: országos szinten 3 %
-kal. Budapest és Pest
megye után a legaktívabb megye Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Hajdú-Bihar volt.

Indul a Magyar multi program
Magyar multi program címmel a legígéretesebb kis- és közepes vállalkozások fejlődését támogató projekt indul – jelentette
be az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős
államtitkára. György
László szerint az öszszes magyar vállalkozás 5-10 %-a rendelkezhet kiemelt növekedési és innovációs
potenciállal. A Magyar
multi
program
a
konvergenciarégiók
cégeire számít, leendő
partnerei 170 magyar

kis- és középvállalkozásból kerülhetnek ki.
Ezek a társaságok az
elmúlt időszakban 3
egymást követő évben
legalább évi 20 %-kal
növekedtek vagy legalább évi 50 %-kal nőtt
az exportárbevételük,
az elért szintet pedig
fenn is tudták tartani –
mondta az államtitkár.
Várakozása
szerint
ezek a társaságok lehetnek a külföldön is
sikeresek,
amelyek
betölthetik a külpiaci
réseket és eredményesebbek lehetnek a
nemzetközi versenytársaknál. A Magyar
multi program az

ITM, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös projektjeként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
keretében jött létre,
végrehajtásáért
az
IKFA
Iparfejlesztési
Közhasznú Nkft. felel.
György László kifejtette, hogy az együttműködő cégek a pénzügyi tanácsadás mellett termék- és szolgáltatásfejlesztéshez,
márka és arculatépítéshez, szervezet- és
folyamatfejlesztéshez
és külpiaci tevékenységhez
kaphatnak
szakmai támogatást.
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Felméri a kormány a kisvállalkozások helyzetét
Az országos eseménysorozaton szerzett tapasztalatok
összegzését is beépíti a minisztérium a vállalkozások
megerősítését célzó készülő
kkv-stratégiába – tette hozzá
az államtitkár. György László hangsúlyozta, a magyar
kis és közepes vállalkozások
minden elismerést megérdemelnek az elmúlt 8 évben
mutatott teljesítményükért,
ugyanis míg ebben az időszakban a gazdaság reálértelemben 24 százalékkal nőtt,
a magyar kkv-k 27 százalékkal tudták növelni a hozzáadott értéküket, 46 százalékkal az export képességüket.
Parragh László, az MKIK
elnöke kiemelte, a konzultációk segítenek a kkv-szektor
belső szerkezetének megismerésében, az őket érintő
problémák azonosításában.
Mindez pedig azért fontos,
mert a Magyarországon működő vállalkozások 99,8 százalékát a kkv-k adják. Az
MKIK szerint a kkv-knak
ma olyan kihívásokkal kell
megküzdeniük, mint a digitális átállás, az innovációs
készség és exportképesség

növelése, valamint a generációváltás. A kkv-kat érintő
problémák közül példaként
a munkaerőhiányt, a pénzügyi tudatosság hiányát és a
folyamatosan növekvő béreket említette. Utóbbiról
megjegyezte, ez azért jelent
terhet a vállalkozásoknak,
mert a bérek lényegesen
gyorsabban nőnek mint a
termelékenység. A kamara
elnöke szerint a kkv-kra növekedési tartalékként kell
tekinteni, amely azt jelenti,
hogy minden intézkedés,
ami hozzájárul ezeknek a
250 embernél kevesebbet
foglalkoztató cégeknek a
felerősítéséhez, egyúttal az

egész magyar gazdaság bővülését segíti. Parragh László szólt arról is, hogy a magyar gazdaság kiemelkedően jó állapotban van, erről
tanúskodik valamennyi
makrogazdasági adat, így a
GDP és a foglalkoztatási
mutató is. A magyar gazdaság előtt álló következő feladat pedig az, hogyan tud a
mostani termelés alapú
rendszerből átlépni a tudás
és innovációra épülő gazdaságpolitikára és ebbe a folyamatba hogyan tudja becsatolni a most még innovációs lemaradással küzdő kkv
-kat is.

