I. évfolyam, 42. szám

2020. október

Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:


Támogatják a
munkaerőpiacra
visszatérő családosokat



Csökken a munkanélküliség



Vállalkozói pályázat: 37 ezer munkahely megvédésére



Tehetséges fiatalok
támogatására új
pályázati lehetőség

A tartalomból:
100.000 Ft ösztöndíjat 1
kaphatnak a munkaerőpiacra visszatérő
szülők
19 hete folyamatosan 1
csökken a munkanélküliek száma
Az ipar kezdi kihe- 2
verni a járvány első
hullámának sokkját
31 milliárd forintnyi 2
beruházás indulhat el
1300 magyar vállalkozásnál
Ismét lehet pályázni a 3
S t i p e n d i u m
Peregrinum ösztöndíjra

100.000 Ft ösztöndíjat kaphatnak a
munkaerőpiacra visszatérő szülők
A kormány a kisgyermekes
szülők
munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatására új, havi 100
ezer forintos ösztöndíjjal
egybekötött
képzési lehetőségeket
tartalmazó pályázatot indított.
A program lehetőséget ad az általános
iskola 5-8. osztályainak, illetve a közép-

fokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére, a
jelentkező azonban
dönthet úgy is, hogy
inkább
iskolarendszerű
oktatásban
vagy felnőttképzésben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakképzést
választja.
A programban elérhető
ösztöndíj-

támogatás
mértéke
legfeljebb 12 hónapig
havi 100 ezer forint,
amelyet a pályázó
egyebek mellett a képzés helyszínére utazás
finanszírozására
is
felhasználhat. A 3
milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett program célja,
hogy 2022. 12. 31-ig
legalább 2500 kisgyermekes szülő képzése
valósuljon meg.

19 hete folyamatosan csökken a
munkanélküliek száma
A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan
csökken az álláskeresők száma, az elmúlt
napokban 300 ezer
közelébe esett vissza
a számuk - közölte az
Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai
államtitkára.
Bodó Sándor kiemelte, a koronavírus-

járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzet soha nem látott
kihívás elé állította a
magyar munkaerőpiacot. A foglalkoztatási adatok ugyanakkor
egyre pozitívabb képet mutatnak - tette
hozzá.
A legfrissebb adatok
alapján elmondható,
hogy 19 hete folya-

matosan csökken a
munkanélküliek száma. Októberre 306
ezerre mérséklődött a
regisztrált álláskeresők száma, és ez a
szeptemberi adatokhoz képest 5,3 százalékos csökkenést jelent. A munkanélküliség Magyarországon
európai uniós szinten
is az egyik legalacsonyabb.
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ITM-államtitkár: az ipar kezdi kiheverni a
járvány első hullámának sokkját
Az ipar kezdi kiheverni
a koronavírus-járvány
első hullámának sokkját - mondta az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
(ITM)
gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős
államtitkára hétfőn az
M1 aktuális csatornán.
György László hangsúlyozta: Magyarországon a gazdaság újraiparosítása zajlik, ezért
tudott az ipar a tavalyi
magas bázis ellenére is
idén szeptemberben 2,2
százalékkal bővülni az
előző év azonos hónapjához képest. Mint
mondta, jelenleg a legjobb eredményeket az
ország hagyományos

A járműipar, a
védelemipar, az
egészségipar, az
élelmiszeripar,
valamint a kreatívipar
hozza a legjobb
eredményeket.

iparágai, így a járműipar, a védelemipar, az
egészségipar, az élelmiszeripar, valamint a
kreatívipar hozzák. A
kormány most ezekbe
az iparágakba fektet
jelentős beruházásösztönző támogatásokat,
emellett támogat bármely iparágból érkező,
kapacitásbővítésre vonatkozó lehetőséget is.
Hozzátette: 2021 januárjától a jövő iparágaiba, az adatalapú gazdaságba, a mesterséges
intelligencia alapú termelésbe és a szuper
számítógépekkel kapcsolatos
kapacitások
növelésébe fektet a kor-

mány. Magyarország, a
világban egyedülálló
módon, jelenleg arra
törekszik, hogy az új
kapacitások létrejöttét
támogassa - mondta
György László. Emlékeztetett, hogy az elkövetkező 2-3 évben 4
ezer milliárd forintnyi
ipari kapacitást bővítő
beruházás valósul meg
a gazdaságban, és a
veszélyhelyzet kihirdetése óta több mint 800
milliárd forintnyi beruházási
támogatásról
döntött a kormány annak érdekében, hogy új
munkahelyek jöjjenek
létre, és a már meglevők megerősödjenek.

31 milliárd forintnyi beruházás indulhat el
1300 magyar vállalkozásnál
A pályázat 37 ezer munkahely megvédését segíti.

niszter
kedden
a
Facebookra feltöltött
videójában.

Elbírálták a versenykép e s
K ö z é p Magyarország operatív
program
pályázatait,
amelynek köszönhetően
Budapesten és Pest megyében 31 milliárd forintnyi beruházás indulhat el 1300 magyar vállalkozásnál, mindez pedig 37 ezer munkahely
megvédését segíti mondta a pénzügymi-

Varga Mihály hozzátette, a megítélt támogatásból a vállalkozások új gépeket vásárolhatnak, fejleszthetik
informatikai rendszerüket, és akár a dolgozók képzését is fizethetik. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a nyáron indított
pályázat
gyorsított,
egyszerűsített eljárás-

sal zajlott le, így mostanra a pályázatok beadása,
értékelése és elbírálása is
megtörtént mind az 1300
nyertes cég esetében mondta a tárcavezető.
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Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum
ösztöndíjra
Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíj azon
részére, amely a tehetséges fiatalok külföldi felvételi eljárását
támogatja.

Ez az ösztöndíj a 17-23 éves,
kiemelkedően tehetséges hazai
és határon túli magyar fiatalok
részvételét támogatja a legrangosabb külföldi felsőoktatási
intézmények felvételi eljárásában a 2021/2022-es tanévre. A
pályázaton kétszázezertől hétszázezer forintig igényelhető
vissza nem térítendő támogatás
egyebek mellett a felvételi eljárás díjára, a nemzetközi nyelvvizsga díjára, utazási költségre
– ismertette Würtz Csilla,
a Nemzeti Tehetség Program ügyvezetője.
A pályázat benyújtásának határideje első körben november
17-én 12 órakor jár le, majd a
keretösszeg – tízmillió forint –
kimerüléséig, de legkésőbb
2021. április 15-éig lehet jelentkezni.

A pályázaton részt vehetnek
középiskolai tanulók, Magyarország államilag elismert
egyetemein és a szomszédos
országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben,
osztatlan mesterképzésben,
mesterképzésben részt vevő
hallgatók. A pályázat részleteit a Nemzeti Tehetség Program honlapján találhatják
meg az érdeklődők.
A
S t i p e n d i u m
Peregrinum ösztöndíj e részének új eleme a nemzetközi
nyelvvizsga díjának támogatása, a kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetén pedig az,
hogy a korhatár gyermekenként három-három évvel
megemelkedik. Az is újdonság, hogy idén már a művészeti versenyeken elért eredmények is pluszpontot jelentenek – ismertette Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának fiatalokért
felelős helyettes államtitkára.

Kiemelte: a Nemzeti Tehetség
Program tizenegy éve működik
azzal a céllal, hogy támogassa a
fiatal magyar tehetségeket határon innen és túl. Évente mintegy
háromszázezer fiatalt segítenek,
jövőre 3,6 milliárd forint áll rendelkezésükre, hogy a tehetségeket felkutassák, támogassák és
mentorálják.
Rácz Zsófia úgy fogalmazott: a
Stipendium Peregrinum ösztöndíj azon vándordiákoknak szól,
akik külföldön szeretnének tanulni, hogy az ott szerzett tudásukat később Magyarországon
kamatoztassák.

