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1

HELYZETÉRTÉKELÉS

A megvalósíthatósági tanulmány első, helyzetértékelő fejezetében bemutatásra kerül a
Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum projekt működési területe. A helyzetértékelés
során kitérünk a térség földrajzi, gazdasági adottságaira, társadalmi környezetére, illetve a
munkaerőpiac térségi sajátosságaira. A helyzetértékelés eredményei alapozzák meg a
megvalósíthatósági tanulmány későbbi fejezeteiben bemutatott problémákat, a hozzájuk kapcsolódó
célokat, valamint a projekttevékenységeket.
1.1

Földrajzi helyzetkép

A helyzetértékelés első fejezete a projekt földrajzi szintjét mutatja be: a helyi foglalkoztatási
együttműködés által érintett települések földrajzi sajátosságaira tér ki. A paktum földrajzi területének
kijelölése a TOP-5.1.2 kódszámú Felhívásban meghatározott elvárások figyelembe vételével történt
meg.
1.1.1

Földrajzi terület/beavatkozási szint meghatározása

A Vásárosnaményi paktumba 26 település csatlakozott be, melyek az alábbiak:
Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre,
Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos,
Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény.
Az érintett terület kiterjedése 562,45 km 2. A paktumterületet északkeletről Ukrajna, délről a
Mátészalkai és Fehérgyarmati járás, keletről pedig a Záhonyi és a Kisvárdai járás határolja.
1. térkép: A helyi foglalkoztatási paktum elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (zöld színnel
jelzett terület)

Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/szabolcs-szatmar-bereg-megye-jarasai-terulet-59333-km2-nepesseg-578-004-fo-jaras alapján saját szerkesztés
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1.2

A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási és környezeti hátterének bemutatása

1.2.1
1.2.1.1

Gazdasági-foglalkoztatási-társadalmi helyzetkép
Általános társadalmi jellemzők

Népességszám változás
Vásárosnamény és térsége foglalkoztatási paktum területének lakónépessége 2016-ban 32 309 fő volt,
ezen belül a nők aránya 50,5%, a férfiaké 49,5%. A térség legkisebb települése Hetefejércse,
mindössze 285 fővel, míg a legnagyobb a járásszékhely Vásárosnamény, melynek lakónépessége 8 698
fő (2016).
A területen a 26 résztvevő település közül 11 lakosságszáma csökken, 15 településé pedig nőtt 20062016 között. Elsősorban az ukrán határ menti települések népességszámának növekedése jellemző,
főként Beregsurányban, Barabáson és Lónyán.A paktumterület sajátos földrajzi elhelyezkedéséből – az
ukrán határ közelségéből – adódóan a népességszám alakulása csak részben vezethető le a
népmozgalmi adatokból.
Mind a természetes szaporodás/fogyás, mind a vándorlási különbözet adatait elemezve
megállapítható, hogy a paktumterület népmozgalmi adatai alapján csökken a népesség: a halálozások
száma minden évben meghaladja az élveszületésekét, és a belföldi állandó elvándorlások száma is
évről évre jóval magasabb az odavándorlásokénál. A térségből való belföldi elvándorlás 2010 óta
folyamatosan növekvő mértékű.
A természetes fogyás mértéke a paktumterület egészén 2006 és 2016 között 863 fő volt, a belföldi
vándorlási különbözet pedig 2098 fő. Összesen 7 településen volt pozitív a természetes szaporodás
mértéke. A népmozgalomból adódó népességfogyás ellenére a lakónépesség száma növekszik a
térségben, melynek magyarázata a határon túlról való térségbe költözés, illetve lakcím bejelentések,
melyek száma a kettős állampolgárság intézményének bevezetése óta ugrásszerűen megnőtt.
Korösszetétel
A lakosság korcsoportos összetételére az elöregedő korszerkezet jellemző. A 60 éves és idősebb
népesség aránya közel 3 százalékponttal emelkedett 2006 és 2016 között, miközben a 0-14 éveseké 2
százalékponttal csökkent. A 15-59 évesek aránya is kismértékben csökkent. A térség korszerkezeti
tendenciái egyezést mutatnak az országossal.
Képzettség
A népesség iskolázottsági színvonala a 2001-es és 2011-es népszámlálás között országosan és ezzel
együtt valamennyi területi szinten jelentősen javult. Csökkent az iskolázatlanok és a nyolc évfolyamnál
alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya, emelkedett a legfeljebb érettségivel rendelkezők és a
diplomások aránya is. Az általános iskolai végzettségűek aránya csökkent, miközben a középiskolai
végzettségűek száma és aránya növekedett. Az érettségivel rendelkezők aránya a paktumterületen
14,7%-ról 21,1%-ra nőtt, ez azonban elmarad az országos átlagtól (27,5%). Az egyetemi, főiskolai
végzettségűek számában és arányában is kedvező változás történt a paktumterületen a két
népszámlálás között, ugyanakkor az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 2011-ben (7,9%)
alig haladja meg az országos átlag felét (15,5%).
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Gazdasági aktivitás
A 2011-es népszámlálási adatok alapján 9168 fő volt a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú
lakosságban. A legfrissebb 2017. decemberi NFSZ adatok alapján a paktum területén 1772 fő
álláskeresőt tartottak nyilván, mely a teljes munkaképes korú lakosság 7,6%-a. A települések között
jelentős eltérést mutat az álláskeresők megoszlása.
A nyilvántartott álláskeresők száma- az országos tendenciákhoz hasonlóan- 2006 és 2010 között
folyamatosan növekedett, majd 2012 és 2016 között folyamatosan csökkent, 2017-ben pedig ismét
kissé emelkedett. A nyilvántartott álláskeresők 58,9%-a férfi volt, 41,1%-a pedig nő.
1. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának változása a munkaképes korú lakosság arányában
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Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy
többségük alacsony – legfeljebb általános – iskolai végzettséggel rendelkezik.A képzettségi szint
emelkedésével csökken az álláskeresők száma. 2017-ben a paktumterületen nyilvántartott 1792 fő
álláskereső több mint fele, 964 fő legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett, szakiskolai
vagy szakmunkás végzettséggel 422 fő, szakközépiskolai, technikumi vagy gimnáziumi végzettséggel
375 fő, míg főiskolai vagy egyetemi végzettséggel 32 fő álláskereső rendelkezett.
2. ábra: A paktumterületen nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint, 2017
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Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása
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Az álláskeresők között a 21-25 év közötti korosztály aránya a legmagasabb, közel egynegyedük ebbe a
kategóriába tartozik. Az álláskeresők 42,7%-a legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküliként. Magas
a tartós1 munkanélküliek aránya (18,9%, 339 fő), közülük 144 főnek legalább 24 hónapja nincsen
munkahelye.
A 2017. évi adatbázis alapján az álláskeresők többsége (55,9%-a) legfeljebb szakképzettséget nem
igénylő, egyszerű foglalkozásokhoz köthető álláshelyek betöltésére alkalmas. Az álláskeresők 15,6%-a
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásokat, 10,8%-a Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozásokat keres.
Vállalkozások
A regisztrált vállalkozások száma 2016-ban 6808 volt, az ezer lakosrajutó vállalkozásoké 210,7.Ez az
érték magasabb a megyei átlagnál, melynek oka az őstermelők magas aránya. Alacsony azonban a
működő vállalkozások aránya, mindössze 38,5%, amely elmarad az országos és a megyei értékektől.A
regisztrált vállalkozások több mint egynegyede a járásszékhely Vásárosnaményban található (1823 db),
lakosságarányosan vizsgálva azonban Tiszaadony mutatója a legmagasabb – itt az ezer lakosra jutó
regisztrált vállalkozások száma 271,5, míg Ilk községben a legalacsonyabb (131,2). A működő
vállalkozások eloszlása alapján Vásárosnaményban a legmagasabb az ezer főre jutó működő
vállalkozások száma, megyei átlag feletti a vállalkozássűrűség Csarodán és Olcsván, átlag alatti pedig
Aranyosapátiban és Lónyán.
A paktumterület vállalkozásainak túlnyomó többsége (95,9%) a kis méretű,1-9 főt foglalkoztat. A
nagyobb vállalkozások száma nagyon alacsony, 50-249 főt csupán a vállalkozások 0,4%-a tud
foglalkoztatni, ennél nagyobb létszámú pedig nincs is a paktumterületen.
A paktumterület vállalkozásainak között a legnagyobb súlya a kereskedelemmel, gépjárműjavítás
(22,9%, 282 db), valamint a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (20,8%, 256 db) ágaknak
van.Jelentős még ezeken túl az építőipar (8,1%), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
(7,5%%) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (7,5%) részesedése. A feldolgozóipar súlya
(6,5%) a mezőgazdasági ághoz viszonyítva nem túl jelentős.
A paktumterület tehát a térség egyedi demográfiai folyamatai (elöregedő korszerkezet, csökkenő
születésszám, belföldi migráció ellenére népességszám emelkedés)jelentős kihívást jelentenek a
foglalkoztatási szempontból. A terület országos és megyeiviszonylatban kedvezőtlen, periférikus
földrajzi elhelyezkedése közlekedési, megközelíthetőségi problémákat is maga utánvon.A térségben
jelentős a roma lakosság koncentráltsága.
Jelentős potenciál található a paktumterületen és megyében a gyümölcstermesztésre, jelenleg az
országos gyümölcstermesztés 43%-át aSzabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó gyümölcsök teszik
ki. További lehetőségek rejlenek a térségi turizmusban, melynek alapja a Tisza folyó, illetve a termálvíz
készlet.

1

legalább egy éve
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1.2.1.2

Munkaerőpiaci partnerség

Korábban a megyében formalizált foglalkoztatási együttműködés, paktum nem jött létre, de a
tervezés folyamán felhasználtuk a korábbi időszakban létrehozott paktumok működési tapasztalatait,
a megvalósítás során pedig szoros kapcsolatot kell kiépíteni az országban és a megyében működő
paktumokkal – a tapasztalatok megosztása és az országos szintű célok elérése érdekében. A paktumot
a térség meghatározó munkaerőpiaci, igazgatási, foglalkoztatási, képzési és civil szereplői alkotják.A
paktumtagok köre folyamatosan bővíthető, a jelenlegieka következők:
Partnertípus a partnerségi
követelmények alapján

Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum
tagjai

Konzorciumvezető

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Konzorciumi partner

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Megyei önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Kamarák (Társulások, fejlesztési,
érdekképviseleti és egyéb szolgáltató
szervezetek)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozók Országos
Szövetsége
B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Berwin Ruhagyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozások és egyéb munkáltatók

EASTURN Korlátolt Felelősségű Társaság
KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
NAFÉM Naményi Vas- és Fémipari Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Aranyosapáti Község Önkormányzata

Települési önkormányzatok

Csaroda Község Önkormányzata
Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Tiszaszalka Község Önkormányzata

Képző intézmények

-

Nonprofit szervezetek

Beregi Ifjúságért Közművelődési És Szabadidő Egyesület
Forrás: saját szerkesztés

Vásárosnaményhagyományosan központi szerepkörű település a gazdaság, a humán
(köz)szolgáltatások, a kultúra és az igazgatás területén, ami az elmúlt időszak fejlesztéseinek és
közigazgatási átalakulásainak köszönhetően tovább erősödött. Vásárosnamény a következő funkciókat
tölti be a térségben: igazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, kereskedelmi, turisztikai.2013. január
01-től a Vásárosnaményi járás székhelye, a járást 2 város és 26 község alkotja, ezen tevékenységek
tekinthetők alapvetően Vásárosnamény vonzáskörzetének. A korábbi kistérség területe nem egyezik
meg teljesen a járás területével, ebbe belekerült Nyírmada és Pusztadobos is, melyek a korábban a
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Baktalórántházai kistérséghez tartoztak, míg Tivadar átkerült a Fehérgyarmati járásba. A
paktumterület kialakítsa során is figyelembe vették a korábbi térségi szerveződéseket, így azt a
Vásárosnaményi járás települései alkotják Nyírmada és Pusztadobos kivételével.
2. térkép: A helyi foglalkoztatási paktum által lefedett terület (zöld színnel jelzett terület)

Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/szabolcs-szatmar-bereg-megye-jarasai-terulet-59333-km2-nepesseg-578-004-fo-jaras alapján saját szerkesztés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, valamint a megyében támogatást nyert 4 helyi foglalkoztatási
paktum esetében már felhalmozódott tudás, tapasztalatcsere érdekében a jelen projekt
megvalósítása során rendszeres kapcsolattartás fog megvalósulni.
1.2.1.3

Előkészítési tevékenység

A projektelőkészítési tevékenységek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy szakmailag
megalapozzuk a projektvégrehajtást. Ennek kizárólagos eszköze jelen Megvalósíthatósági
Tanulmány, amely többek között a megvalósítás szervezeti, pénzügyi kereteit, a tervezett
tevékenységek részleteit és ütemezését,az indikátorvállalásokat,a várt eredmények és hatások,
valamint a lehetséges kockázatok elemzését tartalmazza. Az egyes előkészítési tevékenységek részletei
a 2.3.2 fejezetben kerültek bemutatásra.
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1. táblázat: Előkészítési tevékenységek

A támogatási kérelem
beadásáig elvégzett
tevékenységek köre

A támogatási döntés
jóváhagyása után
megvalósítandó
projektfejlesztési
tevékenységek



Konzorciumi partnerség építés: a Vásárosnamény Város Önkormányzata
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között kötendő
konzorciumi együttműködés előkészítése, tárgyalások lefolytatása, főbb
keretek és hatáskörök tisztázása



Együttműködés és koordináció kereteinek kialakítása a Vásárosnamény
Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat között




Projekt koncepció kialakítása: a projekt céljainak, főbb tevékenységeinek,
területi hatályának meghatározása
Részletes projektterv kidolgozása: a projekt pontos költségvetésének
megtervezése, a rendelkezésre álló források megosztása a konzorciumi
partnerek, illetve az egyes tevékenységek és költségelemek között



Támogatási kérelem összeállítása és benyújtása



Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása a projektvégrehajtás szakmai
megalapozására



Szakmai megvalósítók és egyéb a projektmegvalósításban részt vevők
körének pontos meghatározása (projektmenedzsment, paktumiroda,
Kormányhivatal munkatársai)
A helyi és megyei paktum közötti együttműködés kereteinek pontosítása,
szinergiák feltárása, tevékenységek összehangolása




Aktuális (köz)beszerzések lebonyolítása
Forrás: saját szerkesztés

1.2.2

Gazdaságfejlesztési irányok a megyében és a térségekben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Operatív Program, illetve a Területfejlesztési koncepció egyaránt az
élelmiszergazdaság versenyképességének növelésében látja a térség növekedésének legfontosabb
potenciálját. E stratégiai cél alapja az, hogy az agrárgazdaság a térségben komoly hagyományokkal,
illetve termékek tekintetében kedvező adottságokkal rendelkezik, melyekre építve komplex fejlesztést
szükséges megvalósítani. Ennek részeként szükséges az élelmiszerfeldolgozó kapacitások
fejlesztésének ösztönzése, a helyi feldolgozás erősítése, a specializált mezőgazdasági gépgyártás
fejlesztése, illetve az exportképes feldolgozó kapacitások fejlesztése, amelyek elsősorban a megyében
megtermelt termékeket részesítik előnyben, új értéket, új termékeket állítanak elő, és innovatív
megoldásokon alapulnak. Az exportképes élelmiszeripari termékek létrehozásának feltétele a térségi
termelési integrációk kialakítása. Mindezek által a megyei élelmiszergazdaság versenyképessége és a
foglalkoztatásban játszott szerepe is jelentősen javítható.
A másik releváns, gazdaságfejlesztésre vonatkozó stratégiai irány a megyei szintű gazdasági és
társadalmi önszerveződés kialakítása, amely egyben a többi stratégiai cél megvalósításának
alapfeltétele is. Az önszerveződés a különböző megyei szereplők fejlesztési tevékenységének
összehangolásában, az ágazati együttműködésben és koordinációban nyilvánul meg. Az önszerveződés
különösen fontos a turizmus fejlesztésében, ahol a turisztikai termékek kialakítása, fejlesztése és
értékesítése jelent kihívást, de hasonlóan nagy szerepet játszik a munkahelyteremtésben is kiemelt
potenciállal rendelkező befektetés-ösztönzés, a kisvállalkozások támogatása, az agrármarketing, illetve
a szociális gazdaság fejlesztése területén is. A különböző szereplők együttműködésének generálására
és koordinálására szükség van megfelelő szervezeti háttérre, eszközrendszerre és humán erőforrásra
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is, amelybe történő befektetés már középtávon eredményt hozhat a stratégiai célok elérésében. A
térségi együttműködés mellett proaktív intézkedésekre van szükség a megye nemzetközi
integrációjának erősítésében is, amely a keleti piacok felé nyitáson és határmenti kapcsolatok
erősítésén alapulhat.
E két gazdaságfejlesztési fókuszú stratégiai célhoz illeszkednek azok a horizontális célok, melyek a
gazdaságfejlesztés módjára nézve biztosítanak irányvonalakat. Az intelligens növekedés a tudás- és
innováció alapú fejlesztések támogatását, a fenntartható növekedés a környezeti erőforrások
klímabarát felhasználását, a befogadó növekedés a leszakadó térségek és társadalmi csoportok
helyzetbe hozását jelentik. A horizontális alapelvek közül az értékválasztás a fejlesztési források
gazdaságfejlesztési fókuszában nyilvánul meg, a belső erőforrások mobilizálása a külső erőforrások
mellett a meglévő térségi kapacitások hatékony kihasználását jelenti. Horizontális alapelv továbbá az
intenzív fejlesztések előtérbe helyezése, melynek elemei a megye fejlesztési koncepciójában aktívan
közreműködő támogató szervezetek kialakítása, illetve a projektek egymásra épülése, szinergiájának
maximalizálása. A területi differenciálás alapelve megyén belüli eltérő területi adottságok figyelembe
vételét jelenti, úgy, hogy a megyeszékhely gazdaságdinamizáló szerepének erősítése által a külső
perifériák is részesüljenek a gazdaságfejlesztési hatásokból.
A megyei gazdaságfejlesztési célkitűzésekhez igazodva került kialakításra a Felső-Tisza Völgye
Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája (LEADER HFS) is, amely szintén tartalmaz a
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó célokat és intézkedéscsomagokat. A LEADER HFS-ben foglaltak
figyelembe vétele indokolt, hiszen a paktum térsége és a LEADER akcióterülete nagy részben fedi
egymást (a települések közül 26 a vásárosnaményi járáshoz, 4 település pedig a Kisvárdai járáshoz
tartozik), így a térségben zajló fejlesztések szinergikus hatásainak maximalizálására – a megvalósítók és
a menedzsment szoros együttműködésén keresztül – mindenképpen törekedni szükséges.
A LEADER HFS átfogó gazdaságfejlesztési célja:”A térség alapvető céljai a tájra jellemző termékek
magas minőségű előállítása, természet-közeli, hagyományokat őrző turisztikai termék-fejlesztés,
térségben élők hálózati rendszerének kiépítése a szinergia növelése érdekében, a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatása képzésekkel, munkalehetőségekkel, fenntartható vidékgazdálkodás és
tájhasználat, mint hungarikum, modern társadalom kiszolgálása, vívmányainak elérhetősége”.
Ehhez kapcsolódóan négy specifikus célt nevez meg a LEADER HFS, melyek a paktum projekt céljaival
szoros összefüggést mutatnak:





Térségi adottságokra épülő minőségi turizmusfejlesztés,
Helyi termékek előállításának támogatása a gazdaságfejlesztés érdekében / A helyi termékek
támogatása által a mezőgazdasági tevékenységek fenntartása, védelme,
Hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítása,
Társadalmi összetartás növelése helyi és térségi programok megvalósításával.
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1.3
1.3.1

A támogatási kérelem indokoltsága
A szakterület elemzése

Európa 2020 Stratégia
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája az elmúlt évtizedben bekövetkezett,
elsősorban a 2008-as válság hatásaként tovább gyűrűző kihívásokra igyekezett választ, megoldást
biztosítani. Ilyen kihívások a globális összehasonlításban az alacsony versenyképesség, az elöregedő
társadalom, az aktív korú népesség csökkenése és a fiatalok munkanélküliségi rátájának magas volta.
A stratégia három prioritás köré építette célrendszerét:
1. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása,
2. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarát és versenyképesebb
gazdaság,
3. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte
gazdaság kialakításának ösztönzése.
Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez igazodva jött létre az „Új készségek és munkahelyek
menetrendje” elnevezésű Foglalkoztatási Stratégia. Kiemelt célok a munkahelyek számának és a
foglalkoztatás színvonalának növelése, illetve a munkaerőpiacok modernizálása.
A 2016 végén megjelent elemzések2 szerint a stratégia megvalósítása az eddigiekben jelentős
sikereket hozott: a munkával rendelkező európaiak száma magasabb, mint valaha, elérte a 232 milliót,
és ezt a növekedési rátát tartva valószínűsíthető, hogy a 2020-ra célként kitűzött 75%-os
foglalkoztatási ráta elérhető lesz. Az elmúlt évben Európában 3 millió új munkahely született, amelyek
közül a legtöbb állandó. A teljes munkaidős foglalkoztatás láthatóan hatékony védelmet jelent a
szegénység ellen, amely a válság 2010-es kiújulása óta most a legalacsonyabb, 23,7%.
Ugyanakkor az európaiak átlagosan 8,3 %-a még mindig munkanélküli, és nem csökkennek a
tagállamok közötti különbségek sem. A munkanélküliség mértéke nagy szórást mutat: a teljes
foglalkoztatáshoz közelálló 4% körüli értékektől (ilyen mutatókkal jellemezhető például a Cseh
Köztársaság, Németország, illetve Málta) a Görögországban jellemző 23,4%-ig terjed. A
munkaerőpiacra való visszatérés továbbra sem könnyű, ugyanis a válságot követő években nyolc
munkanélküliből mindössze egynek sikerült három éven belül állandó, teljes idejű foglalkoztatást
találnia. Az ifjúsági munkanélküliség még mindig 20% fölött áll, a fiatalok helyzetére tehát a stratégia
még nem hozott megoldást.
Figyelemre méltó azonban, hogy a munka világa alapvető strukturális változásokat mutat a gazdaság
és a társadalom erősödő digitalizációja következtében. Új munkahelyek, vagy inkább munka-alkalmak
ugyanis az online platformok, illetve a közösségi gazdaság területén jelentkeznek, hiszen ez az a
terület, amely a legdinamikusabban fejlődik. A közösségi gazdaság bizonyos szolgáltatásai (mint az
Airbnb, a közösségi irodák, stb.) elsősorban az önfoglalkoztatóvá válás irányába hatja a – főként fiatal –
munkavállalókat. Valószínű, hogy az elmúlt évtizedben jelentkező gazdasági növekedés legalább

2 2016 Review of Employment and Social Developments
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2704&furtherNews=yes
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egyharmada uniós szinten az IKT terjedése és szélesedése miatt következett be, és várható ennek a
tendenciának az erősödése is.
Az európai uniós célkitűzésekkel összhangban a Kormány 2020-ra a foglalkoztatás bővítését, a 20-64
éves népesség körében 75%-os foglalkoztatási ráta elérését tűzte ki stratégiai célul. Azok az eszközök,
amelyeket a cél elérése érdekében a Kormány alkalmazni kívánt (pl. a munkaerő mobilizálása, a
nyugdíjkorhatár fokozatos emelése és a korai nyugdíjazási formákhoz való hozzáférés korlátozása)
elősegítik a munkával töltött időszak meghosszabbodását, a munkaerő megtartását a
munkaerőpiacon.
A hazai foglalkoztatáspolitika középtávú célja egy modern, versenyképes, rugalmas hazai
munkaerőpiac kialakítása. Ezzel összefüggésben szükséges ösztönözni a munkahelyteremtést,
biztosítani kell a megfelelően képzett, versenyképes munkaerő rendelkezésre állását, illetve a
munkanélküliek és inaktívak helyzetbe hozását munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításán keresztül. A
célokhoz illeszkedően a Kormány a következő prioritásokat fogalmazta meg: 1) munkaerőpiaci belépés
segítése, 2) a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja, 3) az egész életen át tartó tanulás
ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés támogatásával és fejlesztésével, 4) a munkavállalók és
vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, 5) a szociális gazdaság és nonprofit foglalkoztatási programok támogatása.
Az Európa 2020 stratégia tagállami szintű végrehajtását értékelő, a 2016. évi teljesítésre fókuszáló
Bizottsági elemzés3 a munkaerőpiacra, illetve a foglalkoztatáspolitikára a következő megállapításokat
tette.
A magyar munkaerőpiac jelentős mértékben javult az élénkülés 2013-as kezdete óta, de továbbra is
kihívásokkal néz szembe:


Noha a munkanélküliség jelentősen csökkent minden képzettségi szinten, továbbra is magas
az alacsony képzettségűek körében.



A munkaerőpiaci eredmények nagyon egyenlőtlenek a magas, közepes és alacsony képzettségi
szintű munkavállalók között, melynek fontos oka lehet az alacsony bérek magas adóterhe. E
tekintetben a 2017 januárjában bevezetett új intézkedések csökkentik az
adót/társadalombiztosítási járulékokat.



Bizonyos ágazatokban a vállalkozások növekvő munkaerőhiánnyal küzdenek. Az európai
vállalati felmérés szerint 2013 óta jelentős mértékben növekedett (2016-ban meghaladta az
50%-ot) azon ipari vállalatok aránya, amelyek szerint a munkaerő a „termelést korlátozó
tényező”, és ez az arány jelenleg a legmagasabb az EU-ban. Több ágazatra jellemző a
szakképzett munkaerő hiánya, és még a szakképzettséget nem igénylő állásokra is egyre
nehezebb munkaerőt találni, holott a szakképzetlenek munkanélkülisége az átlagnál jóval
magasabb.



A felnőttképzésben való alacsony részvétel, valamint az aktív munkaerőpiaci intézkedések
jelentette támogatás elégtelensége hozzájárulhat a készségkereslet és -kínálat közötti
eltérésekhez és az alacsony termelékenységnövekedéshez. Az idősebb munkavállalók és a

3

A jelentés a következő linken olvasható: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semestercountry-report-hungary-hu_0.pdf
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fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája nagyon alacsony és a munkával töltött
életszakaszuk az egyik legrövidebb az EU-ban.
Várhatóan pozitív hatása lesz a minimálbér emelésének 2018-ban, mivel csökkentheti az aktív keresők
szegénységi rátáját és a bérek közti egyenlőtlenségeket.
A közmunkaprogram a legnagyobb aktív munkaerőpiaci intézkedés Magyarországon, ugyanakkor a
csekély javulás ellenére a nyílt munkaerőpiacra történő integráció megkönnyítésében továbbra is
korlátozott a hatékonysága. A Belügyminisztérium által összeállított adatok szerint 2015-ben a
programból való sikeres kilépések aránya 12,2 % volt, 2016 első öt hónapjában pedig 14,5 %. Cél, hogy
az elkövetkező években fokozatosan csökkentésre kerüljenek a közmunkára fordított kiadások, és
növekedjenek az egyéb aktív munkaerőpiaci intézkedésekre szánt költségvetési előirányzatok. Ez már
2017-ben érzékelhető: a közfoglalkoztatásra fordítható költségvetési előirányzat az elmúlt évek
jelentős növekedése után állandósul. A nyílt munkaerőpiaci integrációt elősegítő, az elmúlt években
elfogadott intézkedések, mint pénzügyi ösztönzők és a képzés erősítése után 2017 januárjától további
aktivizálási intézkedések bevezetésére került sor, például az utazási költségek visszatérítése vagy a
minimálbér és a közfoglalkoztatási bér közötti különbség növelése, amelyek ösztönözhetik a nyílt
munkaerőpiacra való átmenetet.
A magyar munkaerőpiac helyzete 2016-ban tovább javult, a munkanélküliségi ráta 5% alá esett. A
foglalkoztatási ráta a 2013-ban kezdődő élénkülés óta jelentősen megnőtt, miközben az aktivitási ráta
már 2008 óta folyamatosan nő. A foglalkoztatás 2016-ban elérte a 4,4 millió főt is, ami részben a
közmunkaprogramnak köszönhető, amely 2016-ban átlagosan mintegy 220 000 személyt
foglalkoztatott. A magánszektorban körülbelül 130 000 munkahely jött létre ugyanabban az évben.
Ennek következtében a hazai magánszektorban a teljes munkaidős egyenértékben számított
foglalkoztatás megközelíti a válság előtti szintet. A tartós munkanélküliség és az ifjúsági
munkanélküliség rátája, valamint a sem munkaviszonyban nem lévő, sem oktatásban/képzésben részt
nem vevő fiatalok rátája nagyrészt a válság előtti szintre esett vissza.A foglalkoztatás növekedése az
elkövetkező években a munkaerő-kínálat szűkülése miatt várhatóan lassul.
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1.3.2

A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A támogatási kérelem helyzetfeltáró fejezetében az alábbi tematikus problémákat azonosítottuk.
1. Földrajzi hátrányok, demográfiai kihívások
A paktumterülethez tartozó 26 település legnagyobb része komplex programmal fejlesztendő
besorolásban áll. A települések nemcsak gazdasági-társadalmi hátrányokkal küzdenek, hanem a
térségen belül is izoláltak: jóllehet az M3 autópálya jelentős mértékben javította a térség külső
összeköttetését, a rossz minőségű úthálózat, illetve bizonyos helyeken a közvetlen közúti kapcsolat
hiánya miatt a térség lakosságának egy része számára a szolgáltatásokhoz és munkalehetőségekhez
való hozzáférése akadályokba ütközik.
A térségben a lakónépesség elöregedő korszerkezet ajellemző, egyre kevesebb gyermek születik a
térségben. Az elvándorlás is egyre komolyabb problémaként jelentkezik, a vándorlási veszteség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb az országban, a folyamat pedig elsősorban a képzett
munkaerőt, illetve a fiatal populációt érinti. Ezek a tendenciák hosszú távon a térség elöregedését, az
aktív korú népesség csökkenését hozzák magukkal, veszélyeztetve a gazdasági versenyképességet,
ezáltal a térség felzárkózását is.
A paktumterületen lakó népesség képzettségét tekintve a megyei átlaghoz képest is elmaradást mutat.
A kevesebb, mint nyolc általános iskolai osztállyal rendelkezők aránya az érintett településeken 17,4%,
az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 25,4%, a szakképzettséggel rendelkezők aránya
19,2%, érettségivel 9,5%, illetve felsőfokú diplomával 7,9% rendelkezik. Azok aránya a teljes
paktumtérség populációjában, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel tehát 57,5%, az ő
munkaerőpiaci esélyeik kifejezetten rossznak minősíthetőek, ezáltal a paktumprojekt egyik fontos
célcsoportjának tekinthetőek.
2. Gazdasági kihívások
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egy főre jutó hazai termék szempontjából a 2012-es KSH adatok
alapján hazánkban utolsó, a 19. helyet foglalja el. A nemzetgazdasági ágazatok részesedését tekintve
Szabolcsban a megyék átlagához képest is túlsúlyban van a mezőgazdaság részesedése és alacsony az
iparé.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a foglalkoztatási ráta, mind a munkanélküliségi ráta tekintetében
a legrosszabban teljesítő megyék között van. A megyei foglalkoztatási ráta 2014-ben a harmadik
legalacsonyabb volt a többi megyéhez viszonyítva, míg a munkanélküliségi ráta folyamatosan a
megyében a legmagasabb. Bár a megyében az elmúlt években nőtt a foglalkoztatás, az aktív korú
népesség egyre nagyobb része szorul ki a munkaerőpiacról.
A paktumterületen a vállalkozások kb. 95,9%-a egyéni, mikro- és kisvállalkozás, közepes, illetve
nagyvállalatok csak nagyon alacsony számban találhatóak meg. A működő vállalkozások száma is
csökkenő tendenciát mutat.
A paktumprojekt célcsoportja szempontjából meghatározó a szociális gazdaság is, amely a
paktumterületen nagyon gyenge: a legtöbb szociális szövetkezet a térségben mezőgazdasági
tevékenységgel foglalkozik, jellemzően önkormányzati szerepvállalással jött létre, és elsősorban a
közfoglalkoztatás területén tölt be jelentős szerepet.
3. Munkaerőpiaci kereslet és kínálat
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Az álláskeresők többsége (55,9%-a) legfeljebb szakképzettséget nem igénylő, egyszerű
foglalkozásokhoz köthető álláshelyek betöltésére alkalmas. Az álláskeresők 15,6%-a
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásokat, 10,8%-a a Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozásokat keres. A paktumterületen jelentős a bejelentett álláshelyek száma a közigazgatás,
védelem, kötelező társadalombiztosítás területén, az építőiparban, a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásnemzetgazdasági ágakban. 2017ben csaknem két és félszerese volt az új bejelentett álláshelyeknek a nyilvántartott álláskeresők
számához viszonyítva, így kijelenthető, hogy kereslet túlsúlya jellemző, vagyis (minőségi és
mennyiségi) munkaerőhiányról beszélhetünk.
4. Nyilvántartott álláskeresők jellemzői
A térségben nyilvántartott álláskeresők több, mint fele rendelkezik alacsony (általános iskolai
végzettséget meg nem haladó) végzettséggel és nem rendelkezik szakképesítéssel. A regisztrált
álláskeresők 25,6%-a tartozik a 25 év alattiak korcsoportjába, az álláskeresők zöme, több, mint 59,3%a a 25 és 54 év közötti korcsoportba tartozik, majdnem 15,1%-uk ugyanakkor 55 éves, vagy annál
idősebb, a nyugdíj előtt álló személy.
Az álláskeresők 18,9%-a 12 hónapnál régebben regisztrált, a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy közel
felük már több, mint két éve nem dolgozott hivatalosan.
5. Kihívások a közfoglalkoztatásban
A közfoglalkoztatási mutató 2017 első negyedévében 14,20%, a közfoglalkoztatási ráta (az összes
álláskeresőn belül a közfoglalkoztatásba vontak aránya) pedig 57,89% volt. A közfoglalkoztatás
ugyanakkor nem biztosít hatékony integrációt a nyílt munkaerőpiacra, így a közfoglalkoztatottak is a
paktumprojekt célcsoportjának tekinthetőek.
A projekt elsődleges szerepe a térség hátrányainak leküzdésében a koncentrált, ágazatközi
együttműködésen alapuló foglalkoztatáspolitikai fejlesztésekben nyilvánulhat meg. A
paktumprojektnek fontos hozzáadott értéke lehet elsősorban az álláskereső, illetve inaktív és
közfoglalkoztatott réteg képzésében és átképzésében, a munkaerőpiaci kulcskompetenciák
fejlesztésében, hiszen az álláskeresők piacképes szakmához és megfelelő munkaerőpiaci készségekhez
juttatása megteremtheti számukra a már meglévő nyitott álláshelyekre történő sikeres jelentkezést.
Fontos azonban kiemelni, hogy a paktumprojekt sikere a térség területfejlesztési és ágazati források
lehívásában mutatott intenzitásától, illetve a projektek közötti szinergiától nagy mértékben függ,
hiszen a közlekedési problémák miatti izolációt, a mobilitási problémákat, az egészségügyi és
humánszolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a minőségi oktatás elérést csak így lehet
megoldani, illetve megteremteni.
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1.3.3

Szakmapolitikai, jogi háttér

A következőkben ismertetjük a projekt szempontjából releváns európai uniós és hazai szakmapolitikai
hátteret, intézkedéseket, amelyhez a Vásárosnaményi Foglalkoztatási Paktum kapcsolódik, illetve
amelyek befolyásolják a paktumprojekt tartalmának kialakítását.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban a Szerződés) 107. és 108. cikkében
rendelkezik a tagállamok támogatásainak céljáról, módjáról, azok a belső piaccal való
összeegyeztethetőségéről. Az európai és a tagállami szintű foglalkoztatás növelése céljából – a
szerződés értelmében – megengedhetők azon térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására
nyújtott támogatások, ahol alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság.
Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete a Szerződés 109. cikkével összhangban meghatározza,
hogy bizonyos kritériumokkal az egyes támogatási kategóriák mentesíthetők a bejelentési
kötelezettség hatálya alól. Ilyen támogatási kategóriák többek között a kis- és középvállalkozásoknak
(kkv-k) nyújtott támogatás, a kutatás-fejlesztési támogatás, a környezetvédelmi célú támogatás, a
foglalkoztatási és képzési támogatás stb. Az érvényes szabályozás alapján az állam mentesül a
bejelentési kötelezettség alól például a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához, a felmerülő többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás
esetén is.
Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete az Európai Szociális Alapról (ESZA) és az
1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Az Európai Unió működéséről
szóló szerződés alapján az Európai Szociális Alap célja, a foglalkoztatási lehetőségek javítása, a
társadalmi kohézió erősítése, a szegénység elleni küzdelem, az oktatás, a készségek fejlesztésének és
az egész életen át tartó tanulásnak ösztönzése, továbbá aktív, átfogó és fenntartható befogadási
politikák kialakítása, tekintettel a foglalkoztatás szintjének előmozdítására, a szociális biztonság
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi
egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményekre. Az ESZA támogatja a tagállamokat
az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó nemzeti foglalkoztatási, szociális, romaintegrációs és
esélyegyenlőségi stratégiákban megfogalmazott célok elérésében.
Az európai uniós szabályozás mellett hazai törvények és kormányrendeletek is szabályozzák az egyes
projekttevékenységek megvalósítását. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezik a foglalkoztatás elősegítésének, a munkanélküliség
megelőzésének, illetve munkanélküliség hátrányos következményeinek enyhítéséről, amelyben a
törvényhozó a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalók együttműködésére
alapoz. A törvény értelmében az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához és a
megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartást munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is
elősegíti.
A törvény rendelkezik a képzésben részesíthető támogatottak köréről, a képzések költségeinek
elszámolhatóságáról, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatási lehetőségekről, a
munkahelyteremtés és -megőrzés, a munkaerőpiaci programok, valamint a foglalkoztatást elősegítő
támogatások lehetőségeiről. A törvény szabályozza többek között a hozzátartozó gondozásával,
ápolásával, gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás, a jogosult személyek
részére képzési támogatásként, a képzés időtartamára kereset kiegészítésként vagy keresetpótló
juttatásként nyújtott, valamint a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítésének feltételeit is.
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1.3.4

A támogatási kérelem céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

Jelen fejezetben mutatjuk be, hogy a projekt célrendszere hogyan kapcsolódik a Széchenyi 2020 és a
hozzá kapcsolódó tervezési dokumentumok (Partnerségi Megállapodás, egyes operatív programok)
célrendszereihez.
A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, amely az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési
irányok alapján azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és fejlesztési prioritásait a 2014 és
2020 közötti időszakra – a 10 évre szóló, növekedési és foglalkoztatási fókuszú Európa 2020
stratégiához illeszkedve. A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által aláírt
Partnerségi Megállapodás öt nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyek közül jelen
felhíváshoz leginkább az 5. prioritás „A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósítása” kapcsolódik. A prioritás a helyi adottságokra és erőforrásokra építve, célul fogalmazza
meg a térségi versenyképesség és a foglalkoztatás növelését, hozzájárulva ezáltal a teljes
foglalkoztatottságra és munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz. A prioritás nagy
hangsúlyt helyez a helyi gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázására, ami esélyt kínál a
munkaerőpiacról kiszorult rétegek számára is. Fontos üzenet a munkavállaló lakosság helyben
boldogulásának biztosítása, a leszakadó térségek, köztük a leszakadó vidéki térségek fejlesztése,
társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, a népesség megtartása, a társadalmi
együttműködés erősítése
Az elsősorban az 5. nemzeti prioritáshoz kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a
munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása. Valamennyi prioritása, intézkedése
közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz. A TOP mindenekelőtt az önkormányzatok
fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő városés településfejlesztési akcióit támogatja. A TOP integrált területi programok alapján nyújt támogatást,
a megyék és a megyei jogú városok szintjén összehangolt fejlesztésekre.
A TOP célja, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó,
periférikus térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket,
amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. Ennek érdekében a TOP fő
célja a térségi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás növelése a következők által:
1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása:


helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a
munkahelyek elérhetőségének javítására,



helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére,



turisztikai vonzerőkben rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás növekedése
érdekében.

2 Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása


város- és településfejlesztés a gazdasági funkciók erősítésére, a beruházások és befektetések
növelésére és a népesség megtartására, a zöldfelületek és a kisléptékű környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése a települési környezeti minőség javítására,
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fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének javítására és a
széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,



a munkába járás segítésére,



az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés
és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,



a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a
fiatalok megtartása érdekében,



leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására,



helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás
ösztönzésére.

A TOP prioritási tengelyei közül az 5. prioritási tengely kialakításával járul hozzá leginkább az Európa
2020 stratégiája foglalkoztatási, illetve a szegénység és társadalmi kirekesztés területén
megfogalmazott célkitűzéseihez – olyan helyi, térségi programok által, amelyek szervesen kiegészítik a
TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési és városrehabilitációs beavatkozásokhoz. A
prioritási tengely keretében tervezett intézkedések finanszírozása az Európai Szociális Alapból valósul
meg. A humánerőforrás fejlesztés integrált jellegéből adódóan a prioritástengely a 8-as (a
foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása), illetve a 9-es (a társadalmi
együttműködés segítése és a társadalmi felzárkózás) tematikus célkitűzések megvalósításához járul
hozzá.
A TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívás keretében a Kormány
támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, amelyek munkaerőpiacuk
bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének
erősítéséhez szükségesek.
A felhívás keretében megvalósítható fejlesztések, a térségi és helyi szintű foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési programok hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez,
a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint
emeléséhez.
A foglalkoztatási paktumok kétszintű – megyei és helyi/megyei jogú város szintű – beavatkozás
keretében kerülnek megvalósításra. A kétszintű támogatási forma célja, hogy megyei szinten átfogó,
országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. Jelen projekt
a helyi szintű foglalkoztatási együttműködésekre vonatkozó követelményrendszert jeleníti meg.
Jelen projekt céljai tehát egyértelműen hozzájárulnak a TOP fejlesztéspolitikai céljainak eléréséhez,
hiszen:


tartós partnerségre építve hosszú távon elősegítik a térség és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
gazdaságfejlesztését, versenyképességének növelését;



lehetővé teszik a vállalkozói szféra számára új munkaerő alkalmazását, és ezáltal nagyobb
gazdasági teljesítmény elérését;



növelik a foglalkoztatási szintet, javítják a népesség képzettségi szintjét;
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közvetett módon, új munkalehetőségek biztosításával erősödik a térség népességmegtartó
ereje;



a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra való fókuszálással nagyobb mértékben
érvényesülnek az esélyegyenlőségi alapelvek, és erősödik a társadalmi kohézió.

A Vásárosnaményi és térsége helyi foglalkoztatási paktum hozzájárulása a felhíváshoz egyértelműen
kimutatható. Az Önkormányzat hatékony koordinációjával létrejön a térségiszintű foglalkoztatási
paktum, amely az összes érintett szereplőt összefogja. A tartós és intenzív együttműködés hosszú
távon biztosítja a gazdaságélénkítést, az Európai Unióban kiemelt célként megfogalmazott
foglalkoztatási szint emelését, valamint a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolását.
A TOP-on kívül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz (GINOP) való kapcsolódás
erős, ugyanis az számos olyan ERFA infrastrukturális fejlesztés és egyéb beavatkozás számára nyújt
támogatást, amelyet a paktum tevékenységei ki tudnak egészíteni (pl. a szükséges munkaerő
képzésével). Az alábbi táblázatban felsoroljuk a TOP és a GINOP érintett felhívásait, és röviden
bemutatjuk a felhívások és a paktum közötti kapcsolatot is.
1.3.5
1.3.5.1

A támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához
Nemzeti szintű stratégiákhoz való kapcsolódás bemutatása

Az Országos Foglalkoztatáspolitikai Stratégia a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan rögzíti azokat a
specifikus célokat, amely a munkaerő aktivizálását, a foglalkoztatás növelését, és ezzel összefüggésben
a gazdaságfejlesztést a hazánkban hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktív személyek helyzetének
javítása által segítheti elő. A munkanélküliek és inaktívak munkaerőpiaci integrációja kiemelt
jelentőséggel bír, hiszen az országban egyre inkább jelen lévő munkaerőhiány kapcsán ők jelenthetik a
legnagyobb, eddig kihasználatlan foglalkoztatási potenciált. Hasonlóan a nemzetközi trendekhez, a 25
év alattiak és pályakezdők is hátrányos helyzetűnek tekinthetőek, s mint ilyen kiemelt célcsoportja a
foglalkoztatáspolitikának.
A gazdaság és a vállalatok versenyképességének javítása, a növekedési potenciálok kiaknázása a
munkaerő versenyképességén keresztül hatékonyan segíthető. Ez utóbbi tekintetében az aktív
munkaerőpiaci eszközök, a humánszolgáltatások jelentik a foglalkoztatáspolitikai eszköztár az egyik
legfontosabb elemét, hiszen a versenyképes tudással és kompetenciákkal rendelkező munkaerő
biztosítása elengedhetetlen mind a vállalatok szintjén, mind a gazdaság makroszintű teljesítményénél.
A munkaerőpiacon a globalizált világban a szakmai tudás mellett azok a kulcskompetenciák is kiemelt
jelentőséggel bírnak, amelyek a munkavállalók foglalkoztathatóságát is alapvetően meghatározzák(az
alkalmazkodóképesség, a tanulási készség, az önállóság, a csapatmunkára való készség, stb.).
A hátrányos helyzetű, különösen az izolálódott, munkaerőpiacról régóta távol lévő, illetve nem
munkaképes állapotban lévő álláskeresők esetében a szociális gazdaság is fontos szerepet játszik a
munkaerőpiaci integrációban. A szociális gazdaság potenciálisan tranzit jelleggel segítheti a
munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő kikerülését, különösen a korábban segélyezettek, illetve
közfoglalkoztatásban lévők esetében. A szociális gazdaság fejlesztése komplex támogatási rendszerrel
valósítható meg: uniós forrásokból több cikluson keresztül valósítottak meg olyan innovatív, illetve
mintaprogramokat, amelyek a helyi lehetőségekre és piaci résekre alapozva igyekeztek megteremteni
a fenntartható foglalkoztatás lehetőségeit.
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Az eddigi folyamatokhoz illeszkedve, az uniós forrásoknak a 2014-2020-as programozási időszakban is
kiemelt jelentősége van a munkahelyteremtést és foglalkoztatást ösztönző gazdaságfejlesztési
intézkedések támogatásában, az aktív munkaerőpiaci politikák folytatásában, a szociális gazdaság
fejlesztésében, illetve a minőségi szak- és felnőttképzési rendszer kialakításában.
A Nemzeti Reform Program célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok aktivizálását támogató programok indítása, ide értve a fiataloknak szóló Ifjúsági Garancia
program bizonyos elemeit, illetve a foglalkoztatási szolgálat fejlesztését is.
Magyarország Kormánya, figyelembe véve az Európa 2020 célkitűzéseket is, hosszú távú
reformpolitikai programot dolgozott ki a szegénység és a társadalmi kirekesztettség mérséklése
érdekében. A foglalkoztatók ösztönzésének eszközei a munkajövedelmek adóztatásának rendszerében
történő módosítás, az új munka törvénykönyvének elfogadása. A szociális ellátórendszer átalakítása
során a munkára ösztönzés került a fókuszba, ami a közfoglalkoztatási programok kiszélesítésével
együtt a munkavállalók munkába állásának mihamarabbi elősegítését célozta meg. A Kormány további
célja, hogy az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképesítéssel nem rendelkezők, illetve a piacképes
végzettséggel nem rendelkezők esetében (kiemelten a közfoglalkoztatásban lévők) olyan képzési
lehetőségekhez, humán szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, amelyek hatékonyan, fenntartható módon
vezetik ki őket a közfoglalkoztatási programokból.
A munkavállalók oldaláról az adórendszer átalakítása, illetve a munkáltatói oldalon a foglalkoztatás
költségeinek csökkentése komoly eredményeket ért el a foglalkoztatás bővítésében. Az egyre nagyobb
mértékben jelentkező minőségi munkaerőhiány megoldása érdekében a szak- és felnőttképzés
átalakítása, a duális szakképzés rendszerének kialakítása komoly potenciált hordoz a minőségi
munkaerő biztosítása szempontjából.
A fiatalok hosszú távú, fenntartható munkaerőpiaci integrációja kiemelt célként fogalmazódott meg.
2012-ben indult el az „Első munkahely garancia” program, melyre ráépülve 2015-től az Ifjúsági
Garancia Program tekinthető a pályakezdők támogatása kapcsán a legfontosabb aktív munkaerőpiaci
eszköznek. A felsőfokon tanuló fiatalok esetében az oktatás alatti gyakorlati munkatapasztalat-szerzés,
illetve a munkaerőpiaci kulcskompetenciák megszerzése döntő fontosságú későbbi munkavállalásukra
nézve. A fiatalok vállalkozási hajlandóságának növelése, illetve az őket potenciálisan foglalkoztatni
képes vállalkozások ösztönzése a részmunkaidős és más atipikus foglalkoztatási formákban történő
alkalmazásra is kiemelt jelentőséggel bír.
A Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013-tól élő célzott kedvezményei keretében a munkaerőpiaci
szempontból hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztatóknak a meglévő munkahelyek megőrzése
és új munkahelyek létesítése érdekében szociális hozzájárulási adókedvezményt és szakképzési
hozzájárulási kedvezményt nyújtanak a 25 év alatti, az 55 év feletti, a szakképzetlen és a kisgyermekes
munkavállalók, valamint a tartósan álláskeresők után. Az akcióterv nemcsak az új alkalmazottakra,
hanem a foglalkoztatásban álló munkavállalókra is érvényes.
1.3.5.2

A támogatási kérelem hozzájárulása a megye Integrált Területi Programjában foglaltakhoz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése 30/2015. (V. 11.) önkormányzati határozatával fogadta el
Integrált Területi Programját (ITP), amelynek teljes hétéves forráskerete 89,28 milliárd forint. A
dokumentum tartalmazza a Területi Kiválasztási Rendszer kritériumait, amelyekhez a tervezett
fejlesztéseknek illeszkedniük kell.
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A megyei ITP 6 célt tartalmaz, amelyek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Versenyképes megye
Élhető megye
Szolgáltató megye
Zöld megye
Proaktív megye
Szolidáris megye

Ezen célok közül a paktum pályázat az első és az ötödik cél megvalósulásához járul hozzá közvetlen
módon.
Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező feltételeken felül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat további három szempontot jelölt meg. Az Irányító Hatóság által felállított
szempontrendszerhez a Megvalósítási Tanulmány adott fejezeteit egyértelműen hozzárendelhetjük, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által meghatározott kritériumok teljesítésére
vonatkozó információkat pedig az alábbi táblázatban mutatjuk be.
2. táblázat A projekt Területi Kiválasztási Kritérium Rendszerhez történő illeszkedése a megyei ITP
alapján
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által meghatározott kritériumok

II.1.

Illeszkedés
a
megyei
területfejlesztési
1.3.5.fejezet
programhoz és a vonatkozó
indikátoraihoz

II.2.

A foglalkoztatási paktum olyan támogatásokat és
szolgáltatásokat kínál, amelyek közvetlenül növelik a
gazdaság teljesítőképességét:
 a munkaadók támogatást kaphatnak az elvárásaiknak
megfelelő munkaerő képzéséhez és foglalkoztatásához,
ezáltal egyfelől nő a termelékenységük, másfelől forrást
tudnak felszabadítani a tervezett fejlesztéseik
Hozzájárulás a gazdasági
megvalósítására;
növekedéshez
 a hátrányos helyzetű célcsoport magasabb szintű
foglalkoztatásával új társadalmi csoportok jelennek meg
a munkaerőpiacon – ez nemcsak egyéni szintű
előnyöket jelent, hiszen a bővülő foglalkoztatás
térségiszinten növeli a helyben megtermelt és
elkölthető jövedelmet, ezáltal a helyi vállalkozások
bevételei növekedhetnek.

II.3.

Egy térség gazdasági versenyképességét számos tényező
befolyásolja, amelyek közül az egyik legfontosabb a helyben
a elérhető, mobilizálható és a vállalkozások elvárásainak
megfelelő tudással, tapasztalattal, készségekkel és
képességekkel rendelkező munkaerő. A foglalkoztatási
paktum keretében nemcsak szoros együttműködés jön
létre a gazdasági fejlődést és a munkaerőpiaci folyamatokat

Hozzájárulás
munkahelyteremtéshez
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Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat
befolyásoló szereplők között, de megvalósul a hátrányos
helyzetű, inaktív és/vagy közfoglalkoztatott személyek
támogatott képzése és foglalkoztatása is. Mindezeknek
köszönhetően a paktum közvetlen és közvetett módon is
hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Integrált Területi Program 2014-2020, saját szerkesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 2014-2020 – Koncepció
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlése 49/2014. (VII. 3.) számú önkormányzati határozatával
fogadta el területfejlesztési programját. A dokumentum három átfogó célja közül az elsőhöz (az Aktív
megye, értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése) járul hozzá leginkább. Kiemelt hangsúlyt
kap a munkaerőpiaci helyzet javítása, továbbá a vállalkozások és a szakképző intézmények
együttműködése, amelynek keretet biztosít a foglalkoztatási paktum.
A négy tematikus stratégiai cél kijelöli azokat az ágazatokat (1. Versenyképes élelmiszergazdaság, 2.
Zöld megye, 3. Proaktív megye, 4. Képzett megye), amelyekre a megye fejlődését hosszú távon építeni
kell. Mivel a gazdasági fejlődés egyik alapja a nagy számban elérhető, megfelelően képzett munkaerő,
ezért a helyi paktum mindegyik cél eléréséhez hozzájárul.
A három horizontális cél közül a Befogadó növekedés célkitűzés tartalmaz olyan beavatkozásokat,
amelyekre a paktum is irányul. A Vásárosnamény és térségehelyi foglalkoztatásipaktum a célokhoz
kapcsolódó programszintű indikátorok közül az alábbiakhoz tud érdemben hozzájárulni:


megyei foglalkoztatási ráta alakulása,



megyei aktivitási ráta alakulása,



átlagos jövedelem alakulása megyei szinten,



a szegénységi küszöb alatt élők száma megyei szinten,



foglalkoztatási ráta a leszakadó térségekben,



átlagos jövedelem alakulása a leszakadó térségekben,



életminőség alakulása megyei szinten,



megyei élelmiszeripari cégek exportjának alakulása,



térségi szintű foglalkoztatási ráta alakulása a céltérségekben,



jövedelmi szint alakulása a céltérségekben,



népességcsökkenés alakulása a céltérségekben.

1.3.5.3

A megye egyéb fejlesztési dokumentumaihoz való kapcsolódás bemutatása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 2014-2020 – Stratégiai és
Operatív Program
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A megye átfogó jövőképét, valamint célrendszerét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a
27/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozatával fogadta el. A koncepció keretében a célok
elérését támogató prioritások meghatározása és a prioritások keretében a beavatkozások javasolt
fókusza került kijelölésre.
3. táblázat: A Stratégiai és Operatív Program releváns prioritásai és intézkedései a paktumprojekt
szempontjából
Prioritás megnevezése

Intézkedés
1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált
megerősítése

1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság
piacorientált megerősítése

2. Erős helyi termékpolitika kialakítása

3. prioritás: Komplex megyei menedzsment
és marketing tevékenység megvalósítása

1. Aktív megyei befektetés-ösztönzés

3. Az agrárgazdaság versenyképes ágazatainak
fejlesztése, professzionális megszervezése termelési
integrációk keretében

4. Vállalkozásfejlesztés
2. Piacorientált szak és felnőttoktatás kialakítása,
élethosszig tartó tanulás feltételeinek fejlesztése

4. prioritás: A megye gazdasági fejlődését
elősegítő oktatási és innovációs rendszer
kialakítása

3. Gyermekjóléti alapellátás, valamint óvodai ellátás
fejlesztése
6. Versenyképes felsőfokú oktatás feltételeinek
megteremtése
7. Foglalkoztathatóság javítása

5. prioritás: A megyeszékhely komplex,
integrált fejlesztése

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen
belül a romák – felzárkóztatása

1. A megyeszékhely gazdaságának
foglalkoztatásorientált fejlesztése
6. Bokortanyák fejlesztése
1. Alternatív helyi foglalkoztatás erősítése
4. A hátrányos helyzetű csoportok, illetve térségek
foglalkoztatási helyzetének javítása

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 2014-2020
1.3.5.4

A fejlesztés hozzájárulása a megye gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi helyzetének
javításához és a vidékfejlesztéshez

A támogatási kérelem kétféleképpen tud hozzájárulni a megye gazdasági helyzetének javításához és a
vidékfejlesztéshez.
1. A projekt során megvalósuló képzések és a foglalkoztatást elősegítő egyéb tevékenységek már
rövid és középtávon is éreztetik hatásukat:


a munkaerő képzettségi szintje megnő,



a foglalkoztatási szint emelkedik,
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a vállalkozások működési költségeik egy részét bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő
fejlesztésekre tudják fordítani, versenyképességük és hatékonyságuk növelése érdekében,



a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci integrációja során a társadalmi kohézió
erősödik,



a kiegyensúlyozott területi fejlődéshez a térségi sajátosságok figyelembevételével, valamint
a potenciális munkaadók és munkavállalók egyenlő esélyű bevonásával járul hozzá.

2. A paktum által létrejövő és megerősödő együttműködések, valamint a paktum keretében
nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások segítik hosszú távon:


a munkaerőpiaci kereslet és kínálat, valamint a felmerülő képzési igények térségi szintű
összehangolását;



a közös munkaerőpiaci kezdeményezések felszínre kerülését és megvalósítását;



térségi és megyei szintű együttműködési hálózatok létrehozását és megerősítését;



a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési tapasztalatok összegyűjtését és megosztását az
érintett gazdasági, képzési és egyéb szereplők, valamint a helyi paktumok között;



a szociális gazdaság fejlesztését.
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2
2.1

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI
A támogatási kérelem céljai és tevékenységei

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő vagy már működő foglalkoztatási együttműködések,
partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított
stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. A felhívással a
Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, amelyek
munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők
együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és
foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk
növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az
álláskeresők munkához juttatása.
Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi területére kiterjedő, a gazdaság
- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.
A térségi foglalkoztatási paktum célrendszere egyértelműen illeszkedik a felhívásban megfogalmazott
célokhoz a megye ITP-jéhez, egyértelműen levezethetők a helyzetelemzésből és reflektálnak a
támogatható tevékenységekre is.
3. ábra A paktum projekt célrendszere

Forrás: saját szerkesztés
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2.1.1

A célrendszer bemutatása

2.1.1.1

A paktum jövőképe: A térség foglalkoztatási szintjének növekedése.

A paktum projekt keretében Vásárosnamény és térségének munkaerőpiaci helyzete javul, a munkaerőpiaci kereslet és-kínálat kiegyensúlyozottá válik, a munkaerőpiac stabillá válik, ezáltal növekszik a
térség foglalkoztatási szintje.
2.1.1.2

1. Átfogó cél: A célcsoport munkaerőpiaci integrációjának elősegítése

Az átfogó cél megvalósulását a következő két specifikus cél segíti elő:
2.1.1.2.1

1. Specifikus cél: Széleskörű foglalkoztatási együttműködés

A partnerek közösen feltárják a helyi munkaerőpiac sajátosságait, folyamatait, várható tendenciáit,
kijelölik a jövőbeli gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési célokat. A széleskörű és hatékony partnerségi
együttműködés eredményeképpen megvalósulhat a gazdaság komplex fejlesztése.
2.1.1.2.2

2. Specifikus cél: A vállalkozó szféra megerősödése

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatási és munkaerő-piaci programok hosszú távon sikert érhessenek
el fontos, hogy a munkáltatók pozíciója megerősödhessen. Ehhez pedig az aktív partnerségen felül
szükséges a kedvező piaci környezet, valamint a folyamatos és minél szorosabb együttműködés a helyi
önkormányzatokkal. Ezek a feltételek együttesen eredményezik azt, hogy a vállalkozások képesek
lesznek a meglévő munkahelyeiket megőrizni, valamint újakat teremteni.
2.1.1.3

2. Átfogó cél:A térség komplex gazdasági és foglalkoztatási fejlesztése

Az átfogó cél megvalósulását a következő két specifikus cél segíti elő:
2.1.1.3.1

3. Specifikus cél: Összehangolt munkaerőpiaci kereslet-kínálat

A munkaerőpiacihelyzet optimalizálásához a munkaerő többlet és a kereslet összehangolásával. A cél
elérének alapja hosszú távon is fenntartható, átfogó partnerség, valamint a munkaerőpiaci tendenciák
folyamatos nyomon követése és a felmerülő igényeknek megfelelő képzési-átképzési rendszer
működtetése. Ezen feltételek együttesen eredményezik a munkaerőpiaci folyamatok összehangolását,
a helyi gazdasági helyzet megerősödését.
2.1.1.3.2

4. Specifikus cél:A foglalkoztatotti létszám növelése

A térség demográfiai mutatóinak romló tendenciájához egyértelműen hozzájárul a munkaképes korú
lakosság térségből való elvándorlása. Az elvándorlás egyik legfőbb oka, hogy a fiatalok nem találnak
megfelelő munkahelyet maguknak. Ezzel a tendenciával egyidőben a munkaadók egy része
egyértelműen munkaerőhiánnyal szembesül.A foglalkoztatási létszám növelése érdekében olyan
feltételek kialakítása, amely a térségből elvándorlást tervezők számára nyújt megfelelő alternatívát.
2.1.1.4
2.1.1.4.1

Operatív célok
Foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése

A foglalkoztatási paktum létrehozása megtörténik a résztvevő 26 önkormányzat, a megyei
önkormányzat, a képzőintézmények, a foglalkoztatók és egyéb érintett szervezetek között. A tagok
vállalják, hogy kialakítják a paktum szervezeti kereteit, kijelölik a felelősöket, meghatározzák a főbb
feladatokat, és ezek elérése érdekében rendszeres időközönként egyeztetnek egymással.
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2.1.1.4.2

Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés

A vásárosnaményi térség gazdasági fellendülésében jelentős szereppel bír a helyi vállalkozói szféra
megerősödése. Ennek eléréséhez szükséges a térség termelői, szolgáltató és innovatív tevékenységet
végző szereplőit összefogása, koordinálása. A folyamat során azonosíthatók azok az ágazatok,
kapacitások, melyekre érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni. A lehetőségek felmérése után megfelelő
szakmai segítséget szükséges nyújtani a vállalkozóknak termékeik és/ vagy szolgáltatásaik helyi szintű
értékesítésében. Ezen felül a vásárlók számára tudatosítani kell a helyi termékek, szolgáltatások
fogyasztásából származó előnyöket.
2.1.1.4.3

Piaci szolgáltatok, támogatások nyújtása

A munkavállalási szempontból a leginkább kiszolgáltatottak a hátrányos helyzetben lévő csoportok, az
alacsony képzettségi szintűek, a tartósan munka nélkül lévők számára fokozott nehézséget okoz
nemcsak a munkahely megtalálása, de annak megtartása, a munkahelyi beilleszkedés és a folyamatos
teljesítmény is. Emiatt kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy egyéni szinten történjen meg a
személyes problémák feltárása, majd arra a komplex megoldáscsomag összeállítása. Mindez
munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával valósítható meg.
2.1.1.4.4

Vállalkozói igényeken alapuló képzések megvalósítása

A kutatási tapasztalatok és a munkáltatói visszajelzések alapján a potenciális munkavállalók képzettségi
szintje és a szaktudás az esetek jelentős többségében nem felel meg a munkáltatói igényeknek. A
projektfejlesztés és a végrehajtás szakaszában is nagy szerepet kap a rendszeresen elvégzendő
szükségletfelmérés, melyek egyértelműen azonosítják azokat a végzettségeket, melyekre a
munkáltatói oldalon szükség van. A képzések által rendelkezésre fog állni az a munkavállalói réteg,
amelyekre a foglalkoztatóknak szükségük van – csökkentve a térség munkaerőpiaci problémáit.
2.1.1.5
2.1.1.5.1

Horizontális célok
Nyilvánosság

A projekt teljes életútja során szükséges a nyilvánosság, átláthatóság folyamatos tájékoztatása, annak
érdekében, hogy a folyamatok, a paktum kínálta lehetőségek és a realizálható előnyök minden érintett
számára elérhetők és érthetők legyenek. A kommunikációval kapcsolatos tevékenységeket az 5.
fejezetben mutatjuk be.
2.1.1.5.2

Esélyegyenlőség

A foglalkoztatási együttműködés megvalósítása során egyenlő eséllyel és transzparens módon
lehetőséget kap minden érintett személy és/vagy szervezet a paktumhoz való csatlakozásra, a
bértámogatások igénylésére és a munkaerőpiaci szolgáltatásokban és a képzéseken való részvételre.
Mind az előkészítés, mind a végrehajtás során figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi jogszabályokat
és célkitűzéseket, valamint az antidiszkriminációs alapelveket.
2.1.1.5.3

Fenntarthatóság

A tervezés és a megvalósítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a foglalkoztatási
együttműködés gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható legyen, eredményei tartósan
megmaradjanak a projekt lezárulása után is.
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2.2

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A foglalkoztatási együttműködés által érintetteket három fő csoportba soroljuk: közvetlen célcsoport,
közvetett célcsoport és a paktum által érintettek körére.
A közvetlen célcsoportba tartoznak a paktumprojekt megvalósítása során létrejött eredmények
közvetlen használói, tehát azon személyek/szervezetek, akik/amelyek a projekt keretében nyújtott
szolgáltatások végső felhasználóinak, kedvezményezettjeinek tekinthetők. A közvetlen célcsoporton
belül két kategória különböztethető meg. A Felhívás által definiált közvetlen célcsoportot (az adott
térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak – célcsoporti személyek), valamint a program eredményeit szintén közvetlenül használó,
támogatásban részesülő munkáltatókat.
Fontos megemlíteni, hogy a megyei és térségi paktum közötti lehatárolás lakcím alapján történik. A
célcsoportba tartozó személyek kizárólag az érintett 26 településen (Aranyosapáti, Barabás,
Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd,
Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny,
Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Vásárosnamény) lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek lehetnek. Abban az esetben, ha egy nem az érintett települések valamelyikére bejelentett
lakost itteni székhelyen vagy telephelyen működő munkaadó foglalkoztat, akkor, az nem ezen
Foglalkoztatási Paktum keretében lesz támogatva, hanem a megyei vagy az adott helyi paktum
forrásaiból. A támogatások során a partnerek kiemelt figyelmet fordítanak a megye és a térség
stratégiai és fejlesztési dokumentumaiban kijelölt kulcságazatokra is – ezáltal is biztosítható a megyei
és térségicélok, valamint a projekt összhangja.
A partnerek vállalják, hogy előnyben részesítik a munkáltatók esetében TOP ERFA forrásból támogatott
üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások, valamint a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztések
humánerőforrás igényeit. Ezt a Paktumiroda fogja biztosítani úgy, hogy az Irányító Csoport számára
összeállítandó döntés-előkészítő anyagban külön jelölik az ilyen jellegű megkereséseket, az Irányító
Csoport pedig ez alapján hozza meg a döntését a képzési és munkaerőigényekről.
A közvetett célcsoport tagjai azon személyek vagy szervezetek, akik/amelyek nem a projekt
eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei
és hatásai befolyásolják helyzetüket. Ezek alapvetően a paktum tagjai, amelyeknek az együttműködés
révén lehetőségük nyílik a térségiszintű munkaerőpiaci folyamatok befolyásolására, de ide sorolhatók
a képzésbe, foglalkoztatásba bevont személlyel egy háztartásban élők is, mivel azáltal, hogy a
közvetlen célcsoport tagjai rendezett anyagi körülmények közé kerülnek, a velük egy háztartásban élők
anyagi, társadalmi helyzetében szintén kedvező változások következhetnek be.
A paktum által érintettek körét pedig azon csoportok (konzorciumi tagok, munkaerőpiaci szolgáltatók,
képzőintézmények, civil szervezetek, önkormányzati szervezetek stb.) alkotják, amelyek a projekt
eredményeit nem használják, azonban a támogatási kérelem kidolgozásában, tervezésében és
működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak.
A Megvalósíthatósági Tanulmány helyzetértékelő fejezetében (1. fejezet) részletesen elemezzük a
térség munkaerőpiaci helyzetét, a gazdaságilag aktív és inaktív népesség, valamint a regisztrált
álláskeresők összetételét, társadalmi jellemzőit, a vállalkozások összetételét. Az alábbi táblázatban a
rendelkezésre álló információk alapján részletesen bemutatjuk a közvetlen célcsoportba tartozó
személyek/szervezetek számát – azért a közvetlen célcsoportét, mivel csak esetükben lehet közvetlen
hatásról és bevonásról beszélni.
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4. táblázat: A fejlesztések közvetlen célcsoportjai
Célcsoport megnevezése
Célcsoporti
személyek:
álláskereső
Hátrányos
helyzetű
személyek
inaktívak4

és

Főbb adatok, jellemzők

Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik

964 fő (2017)

25. életévét nem töltötte be

459 fő (2017)

30 év alatti pályakezdő álláskereső

315 fő (2017)

50. életévét betöltötte

420 fő (2017)

Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt

n.a.

GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő

n.a.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

734 fő (2017)

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

339 fő (2017)

Megváltozott munkaképességű személyek

n.a.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

4701 fő (2011. évi
népszámlálás)

Inaktívak: a programba való bevonás előtt nem
dolgoztak, nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek,
de nem tudtak volna munkába állni.

9948 fő (2011. évi
népszámlálás5)

Közfoglalkoztatottak

2524 fő (2017)

Egyéb közvetlen Működő vállalkozások
célcsoport:
Nonprofit szervezetek
munkaadók

1233 db (2015)
126 db (2016)

Forrás: KSH és SZSZB Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása alapján saját szerkesztés
A célcsoport bevonása és toborzása az Eljárásrend a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósuló TOP-5.1.1, TOP-5.1.2, TOP-6.8.2 munkaerőpiaci programokhoz című
dokumentum alapján fog lezajlani. Szükségleteik és elvárásaik felmérése a foglalkoztatási
helyzetelemzés keretében megtörtént. A foglalkoztatók bevonása a projektfejlesztési szakaszban
közvetlenül partnerségi és tájékoztató rendezvények megtartásával és részletes szükségletfelmérési
folyamattal (kérdőív, partnerségi konzultációk stb.) valósul meg, míg a hátrányos helyzetű álláskeresők
és inaktív személyek esetében ez közvetetten, a Kormányhivatalon keresztül történhet meg, mivel a
Foglalkoztatási Főosztály pontosan ismeri az érintett csoport igényeit, elvárásait. Mindezek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a megyei ITP céljai és a vállalt indikátorok teljesüljenek, valamint, hogy a
munkaerő-kereslet és -kínálat összhangja minél jobban érvényesülhessen. A megye munkaerőpiacát a
belső munkaerőpiaci kapcsolatok megerősítésével védi a paktum.

4

Ahol rendelkezésre áll, a regisztrált álláskeresőkre adtuk meg az adatokat a Kormányhivatal nyilvántartása
alapján. Egyéb esetekben a KSH népszámlálási adataira lehet építeni a teljes népesség (tehát nem csak az
álláskeresők vonatkozásában).
5
A Vásárosnaményi járásra vonatkozó adat
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2.3

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A paktumprojektek két fő elemből állnak: foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész és
munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész.
Az 1. és 2. főtevékenységet a partnerek szorosan egymásra építve hajtják végre: a paktumszervezet
(azon belül az Irányító Csoport és a paktumiroda) különböző dokumentumai kijelölik a követendő
irányokat a munkaerőpiaci szolgáltatások, a képzések és a foglalkoztatási támogatások számára. A
Kormányhivatal 2. főtevékenység megvalósítása során szerzett tapasztalatai visszacsatolást jelentenek
a paktum működéséhez. Ezeket a szinergikus hatásokat és az egymásra épülést a paktum működési
dokumentumai is szabályozzák (pl. munkaprogram, Monitoring és Értékelési Kézikönyv, ügyrend stb.).
2.3.1

Konzorcium és partnerség

A projektet Vásárosnamény Város Önkormányzata
Kormányhivatal konzorciumi formában valósítja meg.

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Az Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője létrehozza és működteti a Paktumirodát, elkészíti a
paktum dokumentumokat, illetve biztosítja a paktum megvalósítása során a széles körű
nyilvánosságot.
A célcsoportot érintő támogatások, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal feladata. A Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó
partner vesz részt a projektben, és egyúttal biztosítja a szakmai összehangoltságot a megyei és a
térségi foglalkoztatási együttműködések között.
A program keretében végrehajtandó tevékenységeket úgy határoztuk meg, hogy azok













egyértelműen hozzájáruljanak az európai uniós, hazai, megyei és térségicélok eléréséhez
(részletesen lásd az 1.3.5 fejezetben),
összhangban álljanak az 1.3.5 fejezetben megjelölt kormányzati munkaerőpiaci
intézkedésekkel,
illeszkedjenek a felhívásban megjelölt célokhoz és tevékenységekhez,
épüljenek a térség és a megye gazdasági és foglalkoztatási adottságaira, erőforrásaira,
pozitív hatást fejtsenek ki a térségés a megye gazdasági és foglalkoztatási helyzetére (a
hatások részletes bemutatását a 4.1.3 fejezet tartalmazza),
hosszú távú megoldásokat kínáljanak a munkaerőpiaci problémákra és kihívásokra,
elősegítsék a költséghatékony megvalósítást,
valós hozzáadott értékkel bírjanak a partnerség működtetéséhez és fenntartásához (ilyen
tevékenységek többek között a részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása, a
rendszeres igényfelmérések, a paktumiroda működtetése, a figyelemfelkeltés, a
partnerségépítés, a honlap – részletes leírásukat a 2.3.2. fejezet tartalmazza),
egyértelműen elősegítsék az indikátorvállalások teljesítését,
biztosítsák a TOP-GINOP-EFOP foglalkoztatási programok összhangját.
TOP-GINOP-EFOP foglalkoztatási programok összhangjának biztosítása

Utóbbi érdekében bemutatjuk az érintett programok főbb jellemzőit:
A TOP felhívásai a hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak és közfoglalkoztatottak elsődleges
munkaerőpiac (re)integrálását támogatják – a munkaadói igényekre építve, a foglalkoztatás szint
növelése céljából. A célcsoport ebben az esetben maga az álláskereső, mint potenciális munkavállaló.
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A GINOP 5. prioritása indirekt módon hasonló célcsoportra épít, azonban a közvetlen
kedvezményezettek a vállalkozások vagy a vállalkozni szándékozók köre. A foglalkoztatás bővítése
mellet célként megjelenik a foglalkoztatási szint fenntartása, illetve hangsúlyt kap a vállalati
felelősségvállalás, tudatformálás szükségessége is. A 6. prioritás keretében a TOP-pal szemben
lehetőség nyílik a meglévő munkaerő képzésére is, annak megtartása, tudásszintjének fejlesztése,
aktualizálása érdekében.
Az EFOP 3. és 4. prioritása első sorban az iskola rendszerű oktatás körülményeinek, minőségének
fejlesztését célozza, mely a jelenlegi munkaerő utánpótlását hivatott szolgálni, figyelembe véve az
aktuális trendeket, munkaerőpiaci igényeket. Ez a program az előbbiek miatt célcsoportjában, illetve
eszközeiben csak minimális átfedésben lehet a TOP és GINOP által kínált lehetőségekkel.
Az összhangot eljárásrendi, szervezeti és módszertani szinten is biztosítani kell.
Eljárásrendi összhang: a TOP és a GINOP foglalkoztatási programjainak szakmai felügyelete a
Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációs körébe tartozik, az egyes programokhoz tartozó
módszertani útmutatás és eljárásrend a minisztérium szakmai kollégái által került és kerül
kidolgozásra. Ez biztosítja a különböző programok kiegészítő jellegét. A végrehajtásban közreműködő
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, illetve a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályainak szakmai
tapasztalata, kompetenciája pedig garancia a gyakorlati megvalósítás megfelelő vitelére.
Szervezeti összhang: a TOP és GINOP programok direkt szakmai felügyelete a Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Főosztályainak felelősségi köre, mivel az egyes programok keretében nyújtható
támogatások csak az ő közreműködésükkel nyújthatók a célcsoport tagok számára. Azokban az
esetekben, ahol a Kormányhivatal nem közvetlenül konzorciumi tagja a projektnek, a szakmai
koordináció, felügyelet, illetve a támogatási eszközök kihelyezése érdekében szintén a projekt
támogathatóságának feltétele a Kormányhivatalokkal való szoros, jogilag is szabályozott
együttműködés.
Módszertani összhang: a TOP és a GINOP programok tematikája hasonló, átfedések lehetnek, a
kapcsolódási pont pedig egyértelmű elvárás a megvalósításuk során. A fejlesztési célok mindkét
program vonatkozásában – a foglalkoztatáspolitika minden elemét figyelembe véve – a szükségletek és
beavatkozási területek mentén lehatároltak. A GINOP 5. prioritás és a TOP intézkedés összehangolása
közös, egymást kiegészítő, egymásra épülő és egymásnak lehetőséget teremtő feladatai jelentik az
egymás melletti megvalósítást a gyakorlatban is. A GINOP 5. fejlesztési céljainál a prioritás a
foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodó képesség fejlesztése, míg a TOP intézkedéseinél a
munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság igényeinek közelítése az elsődleges. Ezen célokat a
programok megvalósítását kiszolgáló eszközrendszer, a munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési
programok, foglalkoztatási támogatások esetében is értelmezzük, hiszen egymásra is épül(het)nek, így
mindkét lehetőség segítő szolgáltatási és támogatási struktúrája a fejlesztési céloknak megfelelően
egymás mellett kerül alkalmazásra a szakpolitika területén. A GINOP 5. prioritás foglalkoztatási
programjaiban a tervezésénél – figyelembe véve a két program egymás melletti megvalósítási
szakaszait – a TOP programok 2. főtevékenységéhez illeszkedve a képzési szakirányok, azok tervezett
indítási ideje, a betervezett bevonási létszámok, valamint a célcsoporti megkötések összehangolásra
kerülnek az átfedések minimalizálása érdekében. A TOP programokba célzottan beemelésre került a
sajátos társadalmi helyzetben és azon belül is az egyik legösszetettebb munkaerőpiaci jellemzőkkel
bíró inaktív személyek célcsoportja. A foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatások mindkét
programban célzottan kerültek kialakításra, ugyanakkor helyi sajátosságokra épülő TOP programban a
bevonható személyek tekintetében a célcsoportok közötti bevonási prioritás, létszámarány nem került
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meghatározásra, ami elsősorban két program illeszkedését segíti. A foglalkoztatási támogatások
rendszerénél a célcsoporti jellemzőknek legmegfelelőbb eszköz(kombináció) kiválasztása a programba
bevont személlyel a megkötött együttműködési megállapodáson alapul, melyben a tevékenységi
elemek az egyéni igényekhez igazodva újra tervezhetők, módosíthatók.
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2.3.2

Tevékenység bemutatása konzorciumi partnerenként
5. táblázat A paktumpartnerek által vállalt tevékenységek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

Vásárosnamény Város Önkormányzata

3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek

3.1.2 Önállóan támogatható és
kötelezően megvalósítandótevékenységek

3.1.3 Önállóan nem támogatható,
dekötelezően megvalósítandó
tevékenységek

3.1.4 Önállóan nem támogatható,
választható, kiegészítő tevékenységek

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci
programokhoz, a célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához kapcsolódó
programrészhez (2. főtevékenység)
kapcsolódóan

A. Foglalkoztatási megállapodások
(paktumok) programrészéhez (1.
főtevékenység) kapcsolódóan:

A Felhívás keretében önállóan nem, csak
a3.1.1. és 3.1.2. pontban
felsorolttevékenységekkel együtt
támogatható, dekötelezően
megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak
a3.1.1. és 3.1.2. pontban
felsorolttevékenységekkel együtt
támogatható, dekötelezően
megvalósítandó tevékenységek

a) A célcsoportot érintő képzéshez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó
tevékenységekkel

a)Foglalkoztatási paktum létrehozása,
valamint foglalkoztatási helyzetelemzés
elkészítése

a) Gyermekellátási szolgáltatások területi
helyzetének és humán erőforrás
igényeinek bemutatása

A. Helyi termék- vagy
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
kiegészítő ESZA tevékenységek –
1.kiegészítő tevékenység

b) A célcsoportot érintő egyéb
munkaerőpiaci tevékenységek

b) Részletes foglalkoztatási stratégia és
akcióterv kidolgozása

b) Nyilvánosság biztosítása

c)Munkaprogram és projekttervek
kidolgozása

c) Projektmenedzsment feladatok
ellátása

d) Munkaerőpiaci igényfelmérések
készítése
e) Foglalkoztatási együttműködés,
irányító csoport, menedzsment szervezet
és paktumiroda felállítása és
működtetése
f) Együttműködési megállapodás aláírása
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

Vásárosnamény Város Önkormányzata

3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek

3.1.2 Önállóan támogatható és
kötelezően megvalósítandótevékenységek

3.1.3 Önállóan nem támogatható,
dekötelezően megvalósítandó
tevékenységek

3.1.4 Önállóan nem támogatható,
választható, kiegészítő tevékenységek

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci
programokhoz, a célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához kapcsolódó
programrészhez (2. főtevékenység)
kapcsolódóan

A. Foglalkoztatási megállapodások
(paktumok) programrészéhez (1.
főtevékenység) kapcsolódóan:

A Felhívás keretében önállóan nem, csak
a3.1.1. és 3.1.2. pontban
felsorolttevékenységekkel együtt
támogatható, dekötelezően
megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak
a3.1.1. és 3.1.2. pontban
felsorolttevékenységekkel együtt
támogatható, dekötelezően
megvalósítandó tevékenységek

g) Paktum működési tapasztalatainak
összegyűjtése és megosztása
h) Teljes projekt folyamat részletes
dokumentálása
i) Minősítés megszerzése
j) Figyelemfelkeltés
k) Megvalósíthatóság Tanulmány (MT)
elkészítése
l) A megyei és a helyi, valamint a megyei
jogú város által létrehozott paktumok
tevékenységeinek összehangolása
m) A projekt megvalósítását segítő
tudásbővítésen, tréningekenképzéseken
való részvétel

Forrás: saját szerkesztés

38

I. A paktum projekt keretében a konzorcium vezető partnere, Vásárosnamény Város Önkormányzata a
következő költségkategóriákkal rendelkezik:
Projekt-előkészítés költségei:
A projekt előkészítési költségeinek terhére elkészül a Megvalósíthatósági Tanulmány, ezen felül
partnerségépítő rendezvények, konzorciumi kapcsolattartás, tárgyalások, egyeztetések lebonyolítását
végzi az Önkormányzat.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások:
A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan foglalkoztatási stratégia és akcióterv került kidolgozásra,
elkészülnek a projekttervek. Vásárosnamény Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozik a
monitoringfolyamat támogatása és értékelések elvégzése, a paktum létrehozása és annak
fenntartásának segítése, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása. A kötelezően vállalt
tevékenységeken felül helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés, paktumképzés, valamint marketing és
kommunikációs tevékenység valósul meg.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
A beruházáshoz kapcsolódóan a Paktumirodába szükségeseszközök és egyéb immateriális javak
beszerzése történik meg.
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
Vásárosnamény Város Önkormányzata a megvalósításban részt vevő munkatársak közül 1 fő
partnerségi koordinátor bérköltségeit, valamint a hozzá tartozó adó- és járulékköltséget finanszírozza.
Projektmenedzsment és rezsiköltség:
Az Önkormányzat konzorciumvezetőként vállalja a teljes projekt menedzsmentjét, ehhez az előírt 1 fő
projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmazza, valamint a Paktumiroda működéséhez
elengedhetetlen általános rezsiköltségét finanszírozza.
II.A paktum projekt keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a következő
költségkategóriákkal rendelkezik:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
A projekt hatékony megvalósításához a Kormányhivatal dolgozói számára szükséges eszközök,
valamint immateriális javak beszerzése történik meg.
Célcsoport támogatásának költségei:
A paktum célcsoportjának foglalkoztatási, képzési, lakhatási és úti költségeit fedezik, valamint a
képzéseken résztvevők számára gyermekfelügyeleti, illetve hozzátartozó gondozására irányuló
támogatást nyújtanak.
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
A 2. főtevékenységhez kapcsolódóan a szakmai megvalósítók bérköltsége, a hozzá kapcsolódó adó- és
járulékköltség, cafeteria, a megvalósítók számára útiköltség, célfeladat-kiírás bérköltsége, valamint
hozzá tartozó adó- és járulékköltség kerül megfizetésre.
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Rezsiköltség:
A Kormányhivatal számára papír, irodaszer, toner, bélyegző, postaköltség.
2.4

Kötelező vállalások, monitoring mutatók

A Felhívás meghatározta a kötelező indikátorok körét, amelyek számszerűsítése a központilag
meghatározott indikátordefiníciós adatlapok alapján történt. Ezek alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal számította ki az indikátorok célértékét a rendelkezésre álló források, az
országos szintű vállalások és a korábbi széleskörű projektmegvalósítási tapasztalatainak megfelelően.
Mivel a Kormányhivatal számos hasonló jellegű munkaerőpiaci program végrehajtását koordinálta, így
a költségvetés alapján az indikátorvállalások reálisak, teljesíthetők és megfelelnek a központilag
meghatározott módszertannak, továbbá igazolják, hogy a projekt megfelelő mértékben hozzájárul a
Felhívásban foglalt célok eléréséhez, valamint a megyei és térségiszintű fejlesztési irányvonalak
érvényesítéséhez, a munkaerőpiaci problémák kezeléséhez.
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6. táblázat A projekt keretében meghatározott monitoring mutatók
Kapcsolódó cél

Monitoring mutató
megnevezése

Mérték
egység

Kiindulási
érték

Cél-érték

Céldátum

38

2018.10.31.

152

2021.09.30.

Az adatforrás megnevezése

Kimenet
O4. Piaci szolgáltatások
biztosítása, támogatások
nyújtása;
O5.
Keresletorientált
képzési
programok
megvalósítása

A foglalkoztatási paktumok
keretében munkaerőpiaci
programokban résztvevők
száma

fő

0

Munkaerőpiaci
szolgáltatás
igénybevételét igazoló hiteles
dokumentum,
hiteles
dokumentumok alapján készített
kimutatás, adatbázis.

Az indikátor alatt a foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében megvalósult, az álláskeresők munkába állását segítő munkaerőpiaci
programokban résztvevők számát értjük. A munkaerőpiaci program alatt értendő: képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás és szolgáltatás; bértámogatás
– és/vagy járuléktámogatás, keresetpótló támogatás; egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások: hr-klub, mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientációs tanács-adás,
motivációs tréning, egyéb tanácsadás, szolgáltatás.
Eredmény
O4. Piaci szolgáltatások A foglalkoztatási paktumok
biztosítása, támogatások keretében álláshoz jutók
nyújtása
száma

fő

0

25

2018.10.31.

65

2021.09.30.

Foglalkoztatási
megállapodás
dokumentációja
Munkaszerződés,
önfoglalkoztatást igazoló okmány

A foglalkoztatási paktum helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség
gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint
emelésén keresztül. Az indikátor a foglalkoztatási paktumok keretében, vagy annak hatására elhelyezkedett munkavállalók számát méri.
A foglalkoztatási paktumok
O4. Piaci szolgáltatások keretében álláshoz jutók
biztosítása, támogatások közül a támogatás után hat
hónappal állással rendelnyújtása
kezők száma

fő

2

2018.10.31.

21

2021.09.30.

0

Foglalkoztatási
megállapodás
dokumentációja
Munkaszerződés,
önfoglalkoztatást igazoló okmány.

A foglalkoztatási paktum helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség
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Mérték
Kiindulási
Cél-érték
Céldátum
Az adatforrás megnevezése
érték
egység
gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint
emelésén keresztül. Az indikátor az foglalkoztatási paktumok keretében, vagy annak hatására elhelyezkedett és a támogatás után 6 hónappal állással
rendelkező munkavállalók számát méri.
Kapcsolódó cél

Képzésen résztvevők
száma6

Monitoring mutató
megnevezése

A foglalkoztatási paktumok
keretében
képzésbe
bevontak száma

fő

0

26

2021.09.30.

Képzési szerződés

A munkaadók által jelzett munkaerőigény alapján történik meg a képzések szervezése. Az indikátor az foglalkoztatási paktumok keretébenképzésekbe
bevontak számát méri
Forrás: TOP 5.1.2 felhívás alapján saját szerkesztés

Az indikátorvállalások alapján látható, hogy a megyei ITP céljaihoz és a megyei indikátorvállalások teljesüléséhez a helyi paktumban vállalt indikátorainak
teljesülése
járul
hozzá.

6

A képzésen résztvevők száma nem szerepel a Támogatási Szerződésben, de fontos ezt is feltüntetni a Megvalósíthatósági Tanulmányban.
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3

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

3.1

A Támogatást igénylő és partnereinek bemutatása

3.1.1

A támogatást igénylő bemutatása

A paktum projekt konzorcium vezetője Vásárosnamény Város Önkormányzata. Az
Önkormányzatműködését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) szabályozza.
A város az Mötv.-ben meghatározott kötelezően ellátandó feladatai mellett önként vállalt feladatokat
is teljesít, melyeket az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.07.)
önkormányzati rendelete tartalmaz. Az önként vállalt feladatok a következők:



















3.1.2

szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, családsegítést, tanyagondnoki szolgáltatást), valamint szakosított ellátásokat
(idősek nappali ellátását, hajléktalan személyek ellátását, tartós bentlakásos ápolást,
gondozást nyújtó ellátást) biztosító integrált intézmény működtetése,
a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása,
a Szilva Termál- és Wellnessfürdő, a Tiszai szabad strand üzemeltetésének támogatása,
a helyi turizmus fejlesztésének támogatása,
az Új Beregi Élet, mint az Önkormányzat hivatalos lapjának kiadása,
a helyi közszolgálati feladatot is ellátó televízió működésének támogatása,
a város életében kiemelt jelentőséggel bíró rendezvények támogatása,
az Önkormányzat széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, ápolása, a
testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése,
társulások létrejöttének ösztönzése, a többcélú kistérségi társulás támogatása,
a kötelező körbe nem tartozó városi infrastrukturális ellátáshoz szükséges beruházásokról és
felújításokról történő gondoskodás,
a kötelező körbe nem tartozó városüzemeltetési feladatok ellátása (pl. piac, illetve
parkolóhelyek üzemeltetése),
a sportegyesületek, a sportolás, illetve az egészséges életmódra való törekvés támogatása,
az egyházi tulajdonú temető fenntartásában való közreműködés, az egyházak támogatása,
munkahelyi és vendégétkezetés biztosítása,
szociális bolt működtetése,
kertészet működtetése,
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás,
helyi és térségi gazdaságfejlesztés.
A megvalósításban részt vevő partnerek, konzorciumi tagok bemutatása

A projekt keretében a támogatást igénylő konzorciumi partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal. A Kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatás-szervezésért felelős
miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A Kormányhivatal hivatalszervezetét
főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A
főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A Kormányhivatal közvetlenül a
kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, főosztályokból és járási hivatalokból áll.
A főosztályok és járási hivatalok osztályokra tagolódnak.

43

A Kormányhivatal – a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően – összehangolja és
elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört
gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl. építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy
másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzését, valamint a különböző szintű fejlesztési tanácsok működésének törvényességi felügyeletét
is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó
szerveket.
A Kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl. katasztrófák elleni
védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és
vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a megyei
államigazgatási kollégiumnak létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás
korszerűsítésével és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok
összehangolásában és szervezésében.
A projektben a konzorcium partner feladatait a Foglalkoztatási Főosztályán, valamint az érintett járási
hivatalok foglalkoztatási osztályain keresztül látja el. Feladatait a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.
rend határozza meg.
A Kormányhivatal projekttel kapcsolatos humánerőforrás kapacitását a 3.2.2 fejezetben mutatjuk be
részletesen.
3.1.3

A támogatást igénylő és partnereinek a támogatási kérelemhez kapcsolódó tapasztalatának
bemutatása

A fejezetben ismertetjük a támogatást igénylő és konzorciumi partnere támogatási kérelem
megvalósításához kapcsolódó korábbi tapasztalatait. A fejezetben bemutatásra kerül a konzorciumi
tagok által korábban végrehajtott hasonló fejlesztések, valamint a paktumprojekt megvalósításával
egyidőben zajló más lényeges projektek, illetve ezek esetleges hatása jelen projekt megvalósítására.
A konzorciumvezető Vásárosnamény Város Önkormányzata számos európai uniós finanszírozású
projektet valósított meg az elmúlt években, így jelentős tapasztalatot halmozott fel a különböző
fejlesztések koordinálásában és végrehajtásában. munkaerőpiaci helyzeténekjavításávalkapcsolatos
kérdésekben rendszeresen együttműködik a Kormányhivatallal és az illetékes járási hivatallal.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal azonban az elmúlt évek során több sikeres projektet
nyújtott be és valósított meg, melyeket a következő táblázatok mutatnak be.
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7. táblázat: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által megvalósított vagy folyamatban lévő
releváns projektek

Projekt címe

TÁMOP-1.1.2-11/2012-0001
A
hátrányos
helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a
konvergencia régiókban)

Projekt indokoltsága
(megoldandó problémák
és/vagy kihasználni kívánt
lehetőségek)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alacsony a foglalkoztatási szint,
amely egyes, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok
alacsony foglalkoztatottságára vezethető vissza. Ezen csoportok nyílt
munkaerőpiacra történő tartós visszavezetése hagyományos
eszközökkel és módszerekkel már nem hatékony, az eredményességhez
személyre szabott szolgáltatást, támogatást és forrást kell mozgósítani
együttesen különböző munkaerőpiaci programok által.

Projekt célja(i)

A projekt célja az alacsony iskolai végzettségűeknél a szakképesítés
megszerzése. Fiatalok, 50 éven felüliek esetében képességek pótlásával,
foglalkoztatásuk támogatásával segítjük elő az elhelyezkedést. A
munkaerőpiacra visszatérni kívánók, tartós munkanélküliséggel
veszélyeztetett álláskeresők, a bérpótló juttatásban részesülők esetében
a szükséges ismeretpótlással és a foglalkoztatásuk támogatásával
kívánjuk megteremteni a hosszú távú foglalkoztatás lehetőségét. A
program megvalósítása hosszú távon elősegítheti a megye
versenyhátrányának csökkenését és gazdasági felemelkedését, a válság
okozta munkaerőpiaci tendenciák javítását.

Megvalósítás kezdete-vége
(év)

2011-2015.

Támogatás összege

15,026 milliárd Ft

Önerő összege

-

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai
irányítását végzi, amíg a projekt megvalósítók a projekt ügyfeleit és
projekt keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat
Projektben ellátott feladatok
tájékoztatják a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át,
megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat
bonyolítanak.
Megvalósítás mérföldkövei
(legfontosabb
tevékenységek)

A projekt szakmai megvalósítása 2015.10.31

Célcsoportok

1. Alacsony iskolai végzettségűek
2. Pályakezdők és 25 év alatti fiatalok
3. 50 éven felettiek
4. GYES-ről, GYED-ről, vagy ápolási díjról visszatérők
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve arra
jogosultak
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

Eredmények, hatások

A projekt megvalósítása során a munkavállalók versenyképességük
kialakításához és fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat
sajátítanak el.
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A projekt lebonyolítása eredményeképpen, a fenntartható fejlődés
feltételei javulnak.
A bekövetkező gazdasági szerkezetváltozás igényeit kielégítő, a
gazdálkodó szervezetek tartós versenyképességéhez szükséges
humánerőforrás rendelkezésére állásához is hozzájárul a projekt.
Eredményeként a munkaképes korban lévő munkavállalók gazdasági
aktivitása növekszik, a megye álláskeresőinek száma csökken, illetve a
regisztrációból kikerülő álláskeresők szakképzettsége és/vagy szakmai
kompetenciája bővül.

Projekt címe

GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia

Projekt indokoltsága
(megoldandó problémák
és/vagy kihasználni kívánt
lehetőségek)

A gazdasági válság egyik súlyos és tartós hatása – uniós és hazai szinten is
– a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének jelentés romlását eredményezte,
ezért 2013. áprilisában az Európai Tanács kezdeményezésére hazánk is
bevezette az Ifjúsági Garancia Rendszert.

Projekt célja(i)

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló projekt hosszú távú
célja
a
munkaerőpiacon
hátrányos
helyzetű
fiatalok
foglalkoztathatóságának javítása, elsősorban nyílt munkaerőpiacra való
be- illetve visszasegítése komplex, személyre szabott – szolgáltatásokat és
támogatásokat egyéni fejlesztési tervbe rendező – programok révén.
A projekt közvetlen célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek
munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül. A fiatalok
munkához kapcsolódó alapvető kompetenciáinak készségszintű
elsajátítása humánszolgáltatások nyújtásával, piacképes szakképesítés
és/vagy munkatapasztalat megszerzése, melynek eredményeképp a
versenyszférában történő elhelyezkedés megvalósulhat.

Megvalósítás kezdete-vége
(év)

2015-2017.

Támogatás összege

5,404 milliárd Ft

Önerő összege

-

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai
irányítását végzi, amíg az Ifjúsági tanácsadók a fiatalokat és projekt
keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat tájékoztatják
Projektben ellátott feladatok
a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át,
megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat
bonyolítanak.
Megvalósítás mérföldkövei
(legfontosabb
tevékenységek)

Célcsoport bevonás, 2016. 06.30.
A projekt szakmai megvalósítása 2017.12.31.

Célcsoportok

E kiemelt projekt célcsoportját a 15-24 éves nem tanuló és nem dolgozó
fiatalok alkotják:
- kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (betöltött 15 és nem
betöltött 25 közötti) fiatalok,
- legalább hat hónapja munkanélküli 25 év alatti (betöltött 15 és nem
betöltött 25 közötti) fiatalok,
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- 25 év alatti (betöltött 15 és nem betöltött 25 közötti) inaktív fiatalok.
A projekt közvetett célcsoportját alkotják azok a vállalkozások, gazdálkodó
és civil szervezetek akik a megyénkben tevékenykednek. Ezen szervezetek
a projekt révén költséghatékony módon jutnak jól képzett, friss
szaktudással rendelkező, motivált munkaerőhöz. A közvetlen célcsoportok
számára képzést, vagy mentori- és humánszolgáltatást nyújtó szervezetek
is részt vesznek a projekt megvalósításában.

Eredmények, hatások

A projekt megvalósítása során a fiatalok versenyképességük kialakításához
és fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat sajátítanak el. Ezen
túlmenően a folyamatos gazdasági szerkezet változás igényeit kielégítő, a
gazdálkodó szervezetek tartós versenyképességéhez szükséges
humánerőforrás rendelkezésére állásához is hozzájárul a projekt.

Projekt címe

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra

Projekt indokoltsága
(megoldandó problémák
és/vagy kihasználni kívánt
lehetőségek)

A javuló munkaerőpiaci tendenciák ellenére továbbra is alacsony a megyei
foglalkoztatási szint, amely egyes, munkaerőpiaci szempontból hátrányos
helyzetű csoportok alacsony foglalkoztatottságára vezethető vissza. Ezen
csoportok nyílt munkaerőpiacra történő tartós visszavezetése
hagyományos eszközökkel és módszerekkel már nem hatékony, az
eredményességhez személyre szabott szolgáltatást, támogatást és forrást
kell mozgósítani együttesen különböző munkaerőpiaci programok által.
Akiknek a versenyszféra vagy a szociális gazdaság nem kínál
munkalehetőséget, részükre hathatós segítséget a közfoglalkoztatás nyújt,
ami átmeneti, határozott idejű munkalehetőséget biztosít, mivel önálló
álláskeresésük hosszú ideig eredménytelen volt. Az alacsony iskolai
végzettségű, szakképzettség nélküli, mentálisan sérült, többnyire tartósan
álláskeresők munkába történő visszavezetése lehetőséget kínál a
versenyszféra növekvő munkaerőigényeinek kielégítésére.

Projekt célja(i)

A projekt hosszú távú célja az álláskeresők foglalkoztathatóságának
javítása, elsősorban nyílt munkaerőpiacra való be- illetve visszasegítése
komplex, személyre szabott – szolgáltatásokat és támogatásokat egyéni
fejlesztési tervbe rendező –programok révén. Az alacsony aktivitás, a
foglalkoztatás, valamint az alacsony munkaerő-kereslet helyzetének
javítása.

Megvalósítás kezdete-vége
(év)

2015-2018.

Támogatás összege

12,79 milliárd Ft

Önerő összege

-

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai
irányítását végzi, amíg a projekt megvalósítók a projekt ügyfeleit és
projekt keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat
Projektben ellátott feladatok
tájékoztatják a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át,
megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat
bonyolítanak.
Megvalósítás mérföldkövei

Célcsoport bevonás, 2018. 09.30.
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(legfontosabb
tevékenységek)

A projekt szakmai megvalósítása 2018.12.31.

Célcsoportok

1. célcsoport: 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők
2. célcsoport: 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők
3. célcsoport: Alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők
4. célcsoport: Gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a
munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők
5. célcsoport: Tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként nyilvántartottak
6. célcsoport: 50 feletti álláskeresők
7. célcsoport: A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők

Eredmények, hatások

A kiemelt projekt hosszú távú eredménye az álláskeresők
foglalkoztathatóságának javulása, elsősorban nyílt munkaerőpiacra való
be- illetve visszasegítése. Az alacsony aktivitás, a foglalkoztatás, valamint
az alacsony munkaerő-kereslet helyzetének javulása.
Forrás: saját szerkesztés

3.2

A megvalósítás és a fenntartás szervezete

Jelen foglalkoztatási együttműködés hatékony megvalósításáért a paktum fő szervezeti egységei a
felelősek.A következőkben kerülnek bemutatásra ezen szervezetek:
1. Paktum konzorcium
Vásárosnamény Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalos
képviseletére jogosult személyek által alkotott konzorcium, amely meghatározza a projekt stratégiai
irányait és meghozza a szakmai, pénzügyi és egyéb felelős döntéseit.
2. Paktum Irányító Csoport
A projekt szakmai minőségét biztosító szakemberek csoportja, akik megszabják a projekt
tevékenységeinek, illetve a paktumprojektben meghatározott feladatok szakmai irányait, ellenőrzik a
pénzügyi és szakmai teljesítését, közreműködnek a szerződések létrehozásának folyamatában. Az
irányító csoportot a konzorciumi tagok és a paktumiroda munkatársai alkotják.
3. Paktumiroda
A paktumirodában a Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelt munkatárs dolgozik. A
paktumiroda felelősségi és jogköre egyrészről a konzorciumvezető felé terjed, másrészt a projekt teljes
egészére kihatással van, kapcsolódik a többi szakmai csoport munkájához, illetve saját hatáskörben
szakmai koordináló szereppel is bír.
4. Projektmenedzsment
Vásárosnamény Város Önkormányzata látja el a projektmenedzsment feladatokat.
3.2.1

Vásárosnamény Város Önkormányzata által biztosított humán erőforrás

A projektmenedzsmentet Vásárosnamény Város Önkormányzatának munkatársai végzik. A
projektmenedzsment szervezet a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5.sz. mellékletének 3.8.2.
pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével végzi
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munkáját. A kiválasztott munkatársak több éves tapasztalattal rendelkeznek projektmenedzsment,
projektmegvalósítás és projekt fenntartás terén.
A projekt megvalósítása keretében kötelező paktumiroda működtetése, amihez lehetőség van teljesen
bútorozott, a járásközpont településen, a városközpontban lévő akadálymentesített épületben iroda
bérlésére és a szükséges eszközök beszerzésére. A paktumiroda alkalmazottja 1 fő partnerségi
koordinátor, aki többek között szervezi és adminisztrálja a paktummal kapcsolatos tevékenységeket,
fogadja a képzési és munkaerőigényeket, valamint közreműködik a helyi termékfejlesztési
tevékenységek ellátásában.
3.2.2

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által biztosított humán erőforrás

A projekt munkatársainak foglalkoztatása az állami tisztviselőkről szóló törvény (2016.évi LII. törvény)
szabályai szerint történik. A projekt belső létszámának meghatározása a fejlesztésben meghatározott
feladatok nagyságához és időbeli lefolyásához, valamint a felhívás előírásaihoz igazodik. Alapelv, hogy
az összetartozó és egymást kiegészítő tevékenységek szakmai kontrollja biztosítva legyen. A
munkakörök kialakítása a világos felelősségi viszonyok, a helyettesítések megoldhatósága, a
költséghatékonyság szempontjainak figyelembe vételével történik. A munkaköröket olyan
személyekkel töltik be, akik az adott szakmai területen dolgoztak vagy európai uniós programok
lebonyolításában gyakorlati ismereteik vannak, valamint megfelelő kapcsolatrendszerrel bírnak a
fejlesztéssel érintett térség munkáltatói és a bevonandó célcsoportok körében.
A Kormányhivatal részéről a projekt működtetéséhez szükséges fizikai infrastruktúra (irodák,
immateriális javak és egyes tárgyi eszközök) egy része rendelkezésre áll. A feladatok ellátása saját
tulajdonú ingatlanokban történik, a Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya alkalmas a
célcsoporti személyek fogadására. A beszerezni kívánt eszközök vásárlása indokolt a szakmai
megvalósítók által ellátandó hatékony és elvárt minőségű munkavégzés érdekében.
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3.2.3

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment feladatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata biztosítja 1 fő projektmenedzser és1 fő pénzügyi vezető megbízásával. Az érintett
szakemberek több éves tapasztalattal rendelkeznek projektmenedzsment, -megvalósítás és -fenntartás terén (teljes körű lebonyolítással kapcsolatos
projektmenedzseri és adminisztratív tevékenységek, elszámolások, beszámolók, projektfenntartási jelentések készítése, pénzügyi tervezés és megvalósítás
stb.). A felhalmozott munkaerőpiaci tapasztalatra építve a Kormányhivatal adja a projekt szakmai vezetőjét.
A projektmenedzsment fő feladatai: a feladatok megtervezése, nyomon követése, feladat- és ütemterv készítése; feladatok végrehajtásának biztosítása; TSZben vállaltak teljesítése (határidő, mérföldkő, indikátor), közreműködés a beszerzések megtervezésében, nyomon követésében,pénzügyi terv készítése;
dokumentumok, számlák nyilvántartása; előleg igénylése; kifizetés-igénylések; jelentések összeállítása, TSZ-módosítás kezdeményezése; változás-bejelentések
előkészítése, kezelése, kapcsolattartás a KSZ-szel, IH-val; kapcsolattartás a konzorcium döntéshozóival (döntés-előkészítés, tájékoztatás); partnerség
biztosítása; kommunikáció rendjének kialakítása; projektülések szervezése, lebonyolítása.
8. táblázat: Projektmenedzsment humánerőforrása

Konzorciumi
partner

Projektmenedzsmentben Projektben
résztvevő személy neve
betöltött szerepe

Képzettség

Vásárosnamény
Tóth-Buda Beáta
V Ö.

projektmenedzser szociális gazdaság

Vásárosnamény
Kapin Bertalanné
V Ö.

pénzügyi vezető

Munkatapasztalat/
Foglalkoztatási
szervezetnél
jogviszony
eltöltött idő (év)

9 év

megbízási
jogviszony

????

????

megbízási
jogviszony

????

Forrás: Konzorciumi adatszolgáltatás
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Tervezett
heti
munkaidő Szakmai tapasztalat
ráfordítás
(óra)
pályázatírás,
projektmenedzsment,
adminisztráció, média
tájékoztatása,marketing

Elszámolt
bruttó
bér
(Ft/hó)

53 000

53 000

4

A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

4.1

A tervezett fejlesztés bemutatása

4.1.1

A megvalósítás helyszíne

A projekt megvalósulásának helyszínei egyrészt a főpályázó Vásárosnamény Város Önkormányzata
(4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.), másrészt a konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal székhelye (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) A projekt a paktumterületen
található 26 érintett településén élők számára valósít meg munkaerőpiaci programba vonást. A
képzések és munkaerőpiaci szolgáltatások várhatóan Vásárosnaményban valósulnak meg, a
bértámogatásokat pedig a bevont településen működő önkormányzatok, önkormányzati fenntartású
intézmények, illetve vállalkozások veszik majd igénybe.
4.1.2

Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

9. táblázat: Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó támogatható tevékenységek konzorciumi
partnerenként

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

Tevékenység

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához
kapcsolódó programrészhez - 2. főtevékenység
a) A célcsoportot érintő képzéshez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységekkel
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci
tevékenységek
3.1.2 Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység
a)Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint
foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése
b) Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv
kidolgozása
c)Munkaprogram és projekttervek kidolgozása
d) Munkaerőpiaci igényfelmérések készítése
e) Foglalkoztatási együttműködés, irányító csoport,
menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása
és működtetése
f) Együttműködési megállapodás aláírása
g) Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése
és megosztása
h) Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása
i) Minősítés megszerzése
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j) Figyelemfelkeltés
k) Megvalósíthatóság Tanulmány (MT) elkészítése
l) A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város
által létrehozott paktumok tevékenységeinek
összehangolása
m) A projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen,
tréningekenképzéseken való részvétel
3.1.3 Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek
a) Gyermekellátási szolgáltatások területi
helyzetének és humán erőforrás igényeinek
bemutatása
b) Nyilvánosság biztosítása
c) Projektmenedzsment feladatok ellátása
3.1.4 Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek
A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek –
1.kiegészítő tevékenység
Forrás: saját szerkesztés
4.1.3

A fejlesztés hatásainak elemzése

A fejezetben bemutatásra kerülnek a projekt lehetséges hatásai – a közvetlen és közvetett
célcsoportra gyakorolt hatásokat a 2.2 fejezetben mutattuk be részletesen.
1. Népességmegtartás és életminőség
A paktum keretében tervezett tevékenységek direkt és indirekt módon is segítik a térségben
tapasztalható elvándorlás mérséklődését, valamint az országos összehasonlításban alacsony
életminőség javítását. Mindennek fontos eleme a munkaképesség fenntartása, amihez a
munkaerőpiaci szolgáltatások és a projekt keretében támogatott foglalkoztatás is közvetlenül
hozzájárul. A Paktumiroda és az illetékes járási hivatalok vállalják, hogy kiemelt figyelmet fognak
fordítani a letelepedni vágyók elhelyezkedésére – hozzájárulva ezáltal a népességcsökkenés
mérsékléséhez.
2. Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A projekt érzékelhetően javítja a térségi munkaerőpiaci helyzet nyomon követhetőségét, ugyanis
nemcsak a különböző statisztikákban elérhető információkat gyűjti össze és dolgozza fel, de a
munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalán lévő szereplőktől is folyamatosan információt gyűjt akét
oldal összhangjának megteremtése érdekében. Ezáltal egyértelműen azonosítható a projekt kiinduló
helyzete, illetve a megvalósítás alatt és a fenntartás időszakában bekövetkezett változások is.
A programban megvalósuló, térségi igényekhez igazoldó képzések eredményeképpen nő a
szakképzettséggel rendelkezők aránya, ezáltal az egész térség képzettségi szintje. A minőségi képzések
hatására piacképes munkaerőpiaci készségekkel gazdagodnak a célcsoporttagok, hosszabb távra is
versenyképes munkaerőt biztosítva a térség munkáltatói számára.
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A foglalkoztatási projektelem keretében biztosított bértámogatások nemcsak a meglévő munkahelyek
könnyebb betöltését szolgálják, hanem új munkahelyek teremtését is. Ennek hatásai megnyilvánulnak
egyrészt abban, hogy a minőségi munkaerő segítségével a vállalkozások növelhetik bevételeiket, amely
új munkahelyek és fejlesztésekbe való beruházást, hosszú távon a vállalkozás versenyképességének
növelését eredményezheti, illetve növeli az érintett települések iparűzési adó bevételét, ami a
települési önkormányzatok gazdálkodásának stabilizálódását, fejlesztési forrásaik növekedését is
eredményezheti. A fejlesztések hatásai másrészt abban is tetten érhetőek, hogy a foglalkoztatottsági
szint növekedése, a munkanélküliségi ráta csökkenése növeli a térségben élők jó közérzetét,
elégedettségét, így ellene hat az elvándorlásnak, és növeli a térség megtartó erejét is. Amennyiben a
támogatások a megyei ITP-ben megfogalmazott ágazatokra koncentrálódnak, a térség
versenyképessége már rövid távon növekedésnek indulhat.
A foglalkoztatás elősegítő támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni a TOP ERFA forrásból
támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások, valamint a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztésének humánerőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket. Mindez járulékos pozitív hatást okoz a
munkaerőpiacon, hiszen egyfelől javítja az üzleti infrastruktúra kihasználását, a vállalkozások
betelepülését, másfelől a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci reintegrációját is könnyebbé teszi.
3. Munkakörülmények
Azon munkáltatók esetében, akik igénybe veszik a programban elérhető bértámogatási konstrukciókat,
a munkabérre és járulékokra allokált költségek megmaradó része lehetőséget teremt arra, hogy
javítsák a dolgozók munkakörülményeit, illetve vállalják, hogy a projektbe vonásuk idejére olyan
feltételeket biztosítanak a munkavállalók számára, amelyek lehetővé teszik a minőségi és biztonságos
munkavégzést.
4. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme
Mivel a társadalmi integráció legfontosabb csatornája a munkaerőpiaci integráció, a munkajövedelem
megszerzése, a projekt egyértelműen hozzájárul a bevont célcsoporttagok társadalmi hátrányainak
csökkentéséhez. A piacképes végzettség hosszú távra biztosítja a munkaerőpiacon történő sikeres
megmaradást, különösen, ha ez – szükség esetén – a munkaerőpiaci kulcskompetenciákat is fejlesztő
támogató szolgáltatásokkal jár együtt. A kisgyermekes édesanyák, az idősek, illetve a romák
foglalkoztatásának előnyeit a térség munkáltatóinak széles köre ismerheti meg, így csökkenhetnek a
hátrányos helyzetű munkavállalókkal szembeni előítéletek, nő a társadalmi befogadás mértéke. A
pályakezdő fiatalok, illetve a megváltozott munkaképességű személyek sajátos igényei is érvényesülni
tudnak, ezáltal csökken a munkaerőpiacról történő kirekesztettségük, javulnak életkörülményeik,
életkilátásaik is.
5. Esélyegyenlőség
A projekt nagymértékben hozzájárul az esélyegyenlőségi célcsoportok integrációjához, hiszen célzott
támogatást nyújt számukra, illetve a munkáltatók számára is biztosítja az esélyegyenlőségi
célcsoportok alkalmazásával összefüggő speciális ismereteket. Az esélyegyenlőségi célcsoportok
felkészítésére a képzés, a munkatapasztalat-szerzés és a foglalkoztatás során kiemelt hangsúlyt fognak
fektetni, továbbá egyenlő eséllyel fogják biztosítani az érintett célcsoportok hozzáférését a
foglalkoztatási paktum által biztosított szolgáltatásokhoz.
6. Területi kiegyenlítődés
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A tevékenységek tervezése és megvalósítása során a konzorcium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a
projekt kedvező hatásai a teljes paktum-területen érezhetők legyenek. A források teljesen
kiegyensúlyozott eloszlása nem elvárható és nem vállalható, mivel mind a potenciális munkaadók,
mind a rendelkezésre álló munkavállalók területileg koncentráltan helyezkednek el, de biztosítani kell,
hogy minden érintett szereplő – legyen szó akár munkavállalóról, akár munkaadóról – egyenlő eséllyel
vegyen részt a programban, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző gazdasági, társadalmi és
munkaerőpiaci mutatókban kirajzolódó területi különbségek csökkenjenek a járásokon belül.
A belső területi kiegyenlítődéshez való hozzájárulás megyei szinten a megyei ITP Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszerének egyik kritériuma. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a megye teljes
területén létrehozott és a jövőben létrehozandó paktumok tevékenységét, valamint a megye területén
végrehajtott egyéb beruházásokat is. Amennyiben olyan fejlesztés valósul meg, amely jelentős
munkaerőbővítést eredményez, és a munkaerőigénye a Vásárosnamény és térsége helyi
foglalkoztatási paktuma keretében is kielégíthető, akkor fel fogjuk venni a kapcsolatot az érintett
projekt megvalósítójával.
7. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme
Magyarország Alaptörvényének XII. cikke alapján
„(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a
vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles
hozzájárulni a közösség gyarapodásához.”
„(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki
dolgozni akar, dolgozhasson.”
Magyarország Alaptörvényének VI. cikke alapján
„(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó
hírnevét tiszteletben tartsák.”
A foglalkoztatási paktum többek között az alábbi eszközök alkalmazásával járul hozzá, hogy a fentebb
idézett alapvető jogok minden potenciális érintett számára biztosítottak legyenek:



igény esetén támogatja a képzés vagy munkaerőpiaci szolgáltatás alatt igénybe vett
gyermekfelügyeletet vagy más hozzátartozó ápolását/gondozását;
igény esetén támogatja a mobilitást az elhelyezkedés segítése érdekében.

8. Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság
A paktumprojekt a megvalósítás és a fenntartás szakaszában is kiemelt figyelemmel kezeli a környezeti
fenntarthatóság kérdését. Humán szolgáltatási projektként ez elsősorban a munkatársak
környezettudatos munkavégzésén, illetve a Paktumiroda és a paktum tevékenységek során képviselt
környezettudatos magatartáson keresztül biztosított. Ezen belül a hulladék szelektív gyűjtése és a
megfelelő hasznosítás biztosítása, a tömegközlekedési eszközök használata, illetve teleautó
szervezése, az energiafelhasználás tudatos minimalizálása azok az eszközök, amellyel a projekt
munkatársai élhetnek.
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4.1.4

Pénzügyi terv

A pénzügyi tervben bemutatjuk a paktumprojekt költségvetését az MT útmutatóban foglalt
tartalomnak megfelelően. Az egyes költségvetési sorok részleteit a pályázati e-ügyintézési felület
tartalmazza.
Módszertan és pénzügyi elemzés
A projekt költségvetését úgy állítottuk össze, hogy megfeleljen a méretgazdaságosság elvének, a
felhívás mellékleteként meghatározott arányoknak és korlátoknak – ezek közül a legfontosabb, hogy az
összköltség több mint 70%-át közvetlen munkaerőpiaci fejlesztést eredményező és a célcsoporthoz
köthető tevékenységre fordítjuk, továbbá a célcsoport esetében az egy főre jutó valamennyi
szolgáltatás összege nem haladja meg a 3.000.000 forintot. Így a pénzügyi tervezés egyensúlyt mutat,
és a vállalt indikátorok biztonsággal megvalósíthatók.
A projekt megvalósítása során végzett tevékenység alapvetően közhasznú tevékenységnek minősül,
jövedelmet nem termel, bevétele a megvalósítási és fenntartási időszak alatt sem a projektgazdának,
sem a konzorciumi partnernek nem keletkezik. A fenti okokból kifolyólag a pénzügyi terv által vizsgált
időszak a projekt megvalósításának időszakára terjed ki.
Az igényelhető támogatás a pályázati felhívás 5.3 pontja értelmében az elszámolható költség 100%-a,
a tervezett projekt önerőt nem igényel.
Vállalkozási tevékenységet sem a projektgazda, sem a konzorciumi partner nem végez, emellett a
projektben megvalósuló tevékenységek sem minősülnek vállalkozási tevékenységnek.
A projekt működtetése és fenntartása a projekt kedvezményezettjeinek és szakmai együttműködő
partnereinek a feladata.
A projekt tevékenységei között nem terveztünk a Felhívás által nem támogathatónak minősített
tevékenységet, ezáltal el nem számolható költségek sem találhatóak a költségvetésben.
Az amortizáció kezelése: a projektben amortizáció elszámolásával nem terveztünk.
Jóllehet, a projektgazda és a konzorciumi partner egyarányt alanya az ÁFA-nak, de a támogatási
kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült
költségeikre vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg őket, ezért a költségvetésben az ÁFA-val
növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
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10. táblázat A költségek megoszlása a paktumpartnerek között
Tevékenység
Pojektelőkészítés
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
költsége
Megvalósíthatósági Tanulmány
Partnerségi rendezvények szervezése
Konzorciumi kapcsolattartás, tárgyalások, egyeztetések
Közbeszerzés
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzésének költsége
Immateriális javak beszerzése
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek
Paktumképzés
Egyéb szakértői Szolgáltatás
Foglalkoztatási Helyzetelemzés Stratégia és Akcióterv
Projekttervek
Monitoringfolyamat támogatása és értékelések
elvégzése
Paktum létrehozásának és fenntartásának segítése
Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Marketing és kommunikáció
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Kötelező nyilvánosság
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérlei díj
Egyéb szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (kivéve 2. főtevékenység)
Partnerségi koordinátor munkabére
Partnerségi koordinátor járulék

Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nettó
Áfa
Bruttó
9 266 929
2 502 071 11 769 000

Nettó
-

SZSZBMKH
Áfa
-

Bruttó
-

Nettó
9 266 929

Teljes költség
Áfa
2 502 071

Bruttó
11 769 000

9 266 929

2 502 071

11 769 000

-

-

-

9 266 929

2 502 071

11 769 000

7 900 000
118 110
1 248 819
338 579
313 461
313 461
25 118
25 118

2 133 000
31 890
337 181
91 416
84 634
84 634
6 782
6 782

10 033 000
150 000
1 586 000
429 995
398 095
398 095
31 900
31 900

-

-

-

715 699
472 625
472 625,00
243 074
243 074

193 239
127 609
127 609
65 630
65 630

908 938
600 234
600 234
308 704
308 704

7 900 000
118 110
1 248 819
1 054 278
786 086
786 086
268 192
268 192

2 133 000
31 890
337 181
284 655
212 243
212 243
72 412
72 412

10 033 000
150 000
1 586 000,00
1 338 933
998 329
998 329
340 604
340 604

15 677 559

4 232 941

19 910 500

-

-

-

15 677 559

4 232 941

19 910 500

14 326 772
6 000 000
2 826 772

3 868 228
1 620 000
763 228

18 195 000
7 620 000
3 590 000

-

-

-

-

-

-

14 326 772
6 000 000
2 826 772

3 868 228
1 620 000
763 228

18 195 000
7 620 000
3 590 000

2 000 000

540 000

2 540 000

-

-

-

2 000 000

540 000

2 540 000

2 000 000
1 500 000
1 150 000
1 150 000
200 787
200 787
-

540 000
405 000
310 500
310 500
54 212
54 212
-

2 540 000
1 905 000
1 460 500
1 460 500
254 999
254 999
-

-

-

-

2 000 000
1 500 000
1 150 000
1 150 000
200 787
200 787
-

540 000
405 000
310 500
310 500
54 212
54 212
-

2 540 000
1 905 000
1 460 500
1 460 500
254 999
254 999
-

11 757 931

-

11 757 931

40 444 351

75 911

40 520 262

52 202 282

75 911

52 278 193

11 757 931

-

11 757 931

-

-

11 757 931

-

11 757 931

9 834 800
1 923 131

-

9 834 800
1 923 131

-

-

9 834 800
1 923 131

-

9 834 800
1 923 131

56

-

Tevékenység
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (2.a tevékenység)
Szakmai megvalósító munkabér
Szakmai megvalósító járulék
Célfeladat kitűzés 1 fő részére, évente 2 alkalommal
Célfeladat járulék
Szakmai megvalósítók cafeteriája
Szakmai megvalósítók egyéb juttatásai
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (2.b főtevékenység)
Szakmai megvalósító munkabér
Szakmai megvalósító járulék
Szakmai megvalósítók cafeteriája
Szakmai megvalósítók egyéb juttatásai
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,
kiküldetési költség
Útiköltség, kiküldetési költség
Célcsoport támogatásának költségei
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
Foglalkotatás bővítését szolgáló támogatás 15fő
hátrányos helyzetű álláskereső részére
Bérköltség támogatás 11 fő részére
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 39 fő
hátrányos helyzetű álláskereső részére
Bértköltség támogatás 27 fő részére
90 napos munkatapasztalat szerző támogatás 8 fő
részére
Célcsoport lakhatási- és útiköltsége
Lakhatási támogatás 1 fő részére, 8 hónapra
Utazási támogatás 9 fő részére 8 hónapra
Célcsoport képzési költségei
8 hónapos képzés költsége vizsgadíjjal (26 fő)
Képzéshez kapcsolódó alkalmassági vizsgálat (26 fő)
Képzéshez kapcsolódó helyközi utazási támogatás (26
fő)
Képzéshez kapcsolódó keresetpótló juttatás (26 fő)
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci

Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nettó
Áfa
Bruttó
-

Nettó

SZSZBMKH
Áfa

Bruttó

Nettó

Teljes költség
Áfa

Bruttó

-

-

21 910 400

-

21 910 400

21 910 400

-

21 910 400

-

-

13 440 000
3 628 800
2 880 000
777 600
800 000
384 000

-

13 440 000
3 628 800
2 880 000
777 600
800 000
384 000

13 440 000
3 628 800
2 880 000
777 600
800 000
384 000

-

13 440 000
3 628 800
2 880 000
777 600
800 000
384 000

-

-

18 252 800

-

18 252 800

18 252 800

-

18 252 800

-

-

13 440 000
3 628 800
800 000
384 000

-

13 440 000
3 628 800
800 000
384 000

13 440 000
3 628 800
800 000
384 000

-

13 440 000
3 628 800
800 000
384 000

-

-

-

281 151

75 911

357 062

281 151

75 911

357 062

-

-

-

281 151
144 747 560
112 999 200

75 911
2 931 815
-

357 062
147 679 376
112 999 200

281 151
144 747 560
112 999 200

75 911
2 931 815
-

357 062
147 679 376
112 999 200

-

-

15 057 000

-

15 057 000

15 057 000

15 057 000

-

-

15 774 000

-

15 774 000

15 774 000

15 774 000

39 148 200

-

39 148 200

39 148 200

39 148 200

38 718 000

38 718 000

38 718 000

-

38 718 000
-

-

4 302 000

-

4 302 000

4 302 000

-

4 302 000

-

-

-

-

-

-

2 926 715
2 905 711
21 005

2 891 534
800 000
2 091 534
31 764 642
13 667 602
98 800

2 891 534
800 000
2 091 534
28 837 926
10 761 891
77 795

-

-

2 891 534
800 000
2 091 534
28 837 926
10 761 891
77 795

2 926 715
2 905 711
21 005

2 891 534
800 000
2 091 534
31 764 642
13 667 602
98 800

-

-

1 040 000

-

1 040 000

1 040 000

-

1 040 000

-

-

16 958 240
18 900

5 100

16 958 240
24 000

16 958 240
18 900

5 100

16 958 240
24 000

-
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Tevékenység
szolgáltatások költségei
Gyermekfelügyelet, hozzátartozó gozndozása a képzés
ideje alatt
Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektmenedzsment bérköltség
Projektmenedzsment járulék
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség,
kiküldetési költség
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői
szolgáltatás díja
Egyéb projektmenedzsment költség
Általános (rezsi) költség
Egyéb általános (rezsi) költség
Postaköltség
Paktumiroda általános működési költség
Író- és irodaszerek
Összesen

Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nettó
Áfa
Bruttó

Nettó

SZSZBMKH
Áfa

Bruttó

Nettó

Teljes költség
Áfa

Bruttó

-

-

18 900

5 100

24 000

18 900

5 100

24 000

5 988 099
5 988 099
5 088 000
900 099

-

5 988 099
5 988 099
5 088 000
900 099

-

-

-

5 988 099
5 988 099
5 088 000
900 099

-

5 988 099
5 988 099
5 088 000
900 099

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276 866
276 866

74 754
74 754
74 754
6 901 182

145 477
145 477
38 866
106 611
3 346 442

684 280
684 280
182 813
501 467
189 792 855

815 669
815 669
143 947
276 866
394 856
229 752 376

220 231
220 231
38 866
74 754
106 611
10 247 624

1 035 900
1 035 900
182 813
351 620
501 467
240 000 000

276 866
43 305 963

351 620
538 803
351 620
538 803
143 947
351 620
394 856
50 207 145 186 446 413

Forrás: saját szerkesztés
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11. táblázat A költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása
Tevékenység

Költségminimum
%
Összeg
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
36
000
000
15%

Projektelőkészítés
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Közbeszerzés költsége
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Immateriális javak beszerzésének költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (honlap is)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Egyéb szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (kivéve 2.
főtevékenység)
0%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (2.a
főtev.)
3%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (2.b főtev) 3%
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
0%
Célcsoport támogatásának költségei
70%
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
Célcsoport lakhatási- és útiköltsége
Célcsoport képzési költségei
50%
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei
3%
Projektmenedzsment költség
0%
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
0%
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
0%
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
0%
Egyéb projektmenedzsment költség
0%

Költségmaximum
%
Összeg
6,0%
14 400 000
5,0%
12 000 000
1,0%
2 400 000
2,0%
4 800 000
2,0%
4 800 000
2,0%
4 800 000
8,0%
19 200 000
8,0%
19 200 000
8,0%
19 200 000
1,0%
2 400 000
0,5%
1 200 000
8,0%
19 200 000
8,0%
19 200 000
35,0%
84 000 000

Tervezett költség
11 769 000
11 768 999,7
1 338 933
998 329
340 604
19 910 500
18 195 000
1 460 500
254 999
52 278 193

-

5,0%

12 000 000

11 757 931

6 000 000

10,0%

24 000 000

21 910 400

6 000 000
168 000 000

20,0%
100,0%
100,0%

120 000 000

100,0%

6 000 000
-

20,0%
2,5%
2,5%
0,5%
2,5%
0,5%

48 000 000
240 000 000
240 000 000
240 000 000
48 000 000
6 000 000
6 000 000
1 200 000
6 000 000
1 200 000

18 252 800
357 062
187 842 576
112 999 200
2 891 534
31 764 642
17 092 800
5 988 099
5 988 099
-
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Megfelel
Igen/Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Tevékenység
Általános (rezsi) költség
Egyéb általános (rezsi) költség

Költségminimum
%
Összeg
0%
0%

Forrás: saját szerkesztés
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%
1,0%
1,0%

Költségmaximum
Összeg
2 400 000
2 400 000

Tervezett költség
1 035 900
1 035 900

Megfelel
Igen/Nem
Igen
Igen

12. táblázat A költségek megoszlásának ütemezése
2017

Tevékenység
Pojektelőkészítés
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költsége
Közbeszerzés
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés
költségei
Immateriális javak
beszerzésének
költsége
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
Képzéshez
kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői
Szolgáltatás
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Szakmai

2018

3.
negyed
év

4.
negyed
év

-

-

-

-

-

2019

2020

2021

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 769
000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 338
933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

998 329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340 604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 195
000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 715
499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 195
000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 460
500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

254 999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
negyed
év
11 769
000
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2017

Tevékenység
megvalósításhoz
kapcsolódó bérlei díj
Egyéb szolgáltatási
költségek
Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás
(kivéve 2.
főtevékenység)
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás (2.a
tevékenység)
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás (2.b
főtevékenység)
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési költség
Célcsoport
támogatásának
költségei
Célcsoport személyi
jellegű ráfordításai
Célcsoport lakhatási-

2018

2019

2020

2021

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

3 267
387

-

734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871 734 871

-

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

1 369
400

-

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

1 140
800

-

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

22 316

-

-

-

32 205
184

45 911
805

53 729
466

11 874
691

3 958
230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 761
450
1 084

-

-

40 761
450
1 084

-

-

31 476
300
722 884

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2017

Tevékenység
és útiköltsége
Célcsoport képzési
költségei
Célcsoport által
igénybe vett
munkaerő-piaci
szolgáltatások
költségei
Projektmenedzsment
költség
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása
Projektmenedzsment
hez kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési költség
Projektmenedzsment
hez igénybevett
szakértői szolgáltatás
díja
Egyéb
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Egyéb általános
(rezsi) költség
Összesen

2018

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

-

-

-

-

-

-

-

6 000

2019

2020

2021

3.
negyed
év
325
4 057
030

4.
negyed
év
325
11 874
691

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

4.
negyed
év

1.
negyed
év

2.
negyed
év

3.
negyed
év

11 874
691

3 958
230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 000

9 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256

-

374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256 374 256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

-

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

64 744

-

5 045
320

33 670
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Forrás: saját szerkesztés
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4.1.5

Kockázatelemzés

A foglalkoztatási paktum eredményes megvalósítása és működtetése érdekében a projektfejlesztési
szakaszban azonosítani kell azokat a kockázatokat, amelyek esetleges bekövetkezése az eredmények
elérését és fenntartását veszélyezteti. A fejezetben a projektszintű kockázatok azonosítása mellett
értékelni kella bekövetkezés valószínűségét (alacsony, közepes, magas) és hatásának mértékét
(alacsony, közepes, jelentős), valamint minden egyes kockázat esetében meg kell határozni a
kockázatkezelési intézkedéseket is.
A kockázatok több szempont alapján is csoportosíthatók:
1. A projekt sikeres megvalósítását veszélyeztető kockázatok különböző területeken merülhetnek fel
– a módszertani útmutatónak megfelelően a jogi, intézményi, társadalmi, szakmai, pénzügyigazdasági fenntarthatósági és abszorpciós szempontból kerültek azonosításra azok a nehézségek,
amelyek akadályozhatják a paktum céljainak elérését.
2. Belső vagy külső kockázat: az adott esemény bekövetkezése, illetve megelőzése befolyásolható-e a
konzorcium által;
3. A projektéletciklus szakaszait tekintve:


projektfejlesztéshez kapcsolódó kockázatok: a legnagyobb kihívást a hatékony együttműködési
modell kialakítása, valamint a paktumban potenciálisan részt vevő partnerek motiváltságának
felkeltése és fenntartása jelenti;



megvalósítás során felmerülő kockázatok: a legfőbb nehézséget a pénzügyi és partnerségi
problémák okozhatják, amelyek bekövetkezési valószínűsége és hatása megfelelő előkészítési
tevékenységekkel csökkenthető;



fenntartás során bekövetkező kockázatok: a megfelelő tervezés és megvalósítás mellett
kiemelt figyelmet kell fordítani az elért eredmények fenntartásának módjára,
finanszírozhatóságára és szervezeti hátterére.
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4.1.5.1

Pénzügyi kockázatok elemzése

A pénzügyi kockázatok elemzésénél nemcsak a projektvégrehajtással kapcsolatos kockázatokat vesszük figyelembe, hanem a külső gazdasági folyamatok
lehetséges negatív hatásait is, mivel ezek alapvetően befolyásolhatják a paktum megvalósítását és eredményességét.
13. táblázat: A foglalkoztatási paktum főbb pénzügyi kockázatai
Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása

Pénzügyi kockázatok

A
(köz)beszerzések
eredményeként
változnak egyes
tevékenységek
költségei

A gondos előkészítés és tervezés ellenére
elképzelhető, hogy a tervezett összegek nem
minden költségvetési tétel esetében
megfelelők.

A tervezett tevékenységek esetleges időbeni elhúzódása esetén
nem teljesül a
pénzügyi
ütemterv

A projekt megvalósítása során előfordulhat,
hogy a tervezett tevékenységek végrehajtása
elcsúszik, ezáltal nem teljesül az előre
megtervezett pénzügyi ütemterv.

Működési
források
előteremtése

A paktum fenntartását és a Paktumiroda
működését a projektmegvalósítást követően
is biztosítani kell, ami kis mértékben
megterhelheti az érintett szervezetek

közepes

közepes

közepes
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közepes

Pontos költségvetési tervezéssel minimálisra csökkenthetők a pénzügyi kockázatok a projektmegvalósítás
során.Annak érdekében, hogy magasabb költségek ne
legyenek, a közbeszerzések, ajánlatkérések során előre
meg kell jelölni a lehetséges keretet. Alacsonyabb összeg
esetén költségátcsoportosítás szükséges, ami megfelelő
rugalmasságot kíván mind a konzorciumi partnerek, mind a
Közreműködő Szervezet részéről. Mivel a Felhívás nem
engedélyezi tartalékkeret tervezését, célszerű a konzorciumnak felkészülnie az esetleges saját forrás biztosítására.

alacsony

A projekt megvalósítása során folyamatos monitoring
szükséges, a projekt tervezéskor tartalékidőszakokat kell
képezni. Amennyiben már előre látható a késés, időben
jelezni kell a Közreműködő Szervezet felé. Mivel a
konzorciumi partnerek 100%-os előleget kaptak, ezért ez
kifizetési vagy likviditási problémát nem okozhat.

jelentős

A hosszú távú működéshez a paktum tagjai arányos
hozzájárulás vállalásával biztosíthatják a szükséges saját
forrást, mivel annak mértéke nem lesz jelentős.
Az alternatív forráslehetőségek felkutatására is érdemes

Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

hangsúlyt fektetni (pl. térítéses szolgáltatások biztosítása),
úgy, hogy azok ne csökkentsék jelentősen a paktum
eredeti céljainak megvalósítására fordítható időt.

költségvetését.

A továbbfoglalkoztatáshoz
szükséges anyagi
források nem
állnak
rendelkezésre

A projektbe bevont célcsoportok közül a
tervezettnél többen morzsolódnak le a
megvalósítás valamely fázisában

Kedvezőtlen
makrogazdasági
folyamatok

Jóllehet a paktum tagjai és a projekt szakmai
megvalósítói minden vállalt tevékenységet
maximálisan teljesítenek, ennek ellenére az
esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen
makrogazdasági változások miatt mégis csak
korlátozott hatása lehet a paktumnak a helyi
és megyei munkaerőpiacra és a területi
foglalkoztatási különbségek kiegyenlítésére.

Versenytársak
nagymértékű
megerősödése

Munkaerőpiaci szempontból Vásárosnamény
és térségeversenyhelyzetben van más hazai
és európai térségekkel. Külső, a paktum tagjai
által nem vagy csak korlátozott mértékben
befolyásolható folyamatok megerősíthetik a
versenytársak helyzetét.

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása

közepes

közepes

alacsony
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jelentős

A munkaadók e feltételt ismerve vállalják a foglalkoztatást,
kiválasztáskor az adott cég anyagi viszonyait megvizsgáljuk,
minimalizálva ezzel a kockázatot. A foglalkoztató toborzáskiválasztási folyamatba történő bevonásával, illetve a
célcsoport duális képzési program keretében történő
foglalkoztatásával a kockázat nagymértékben
csökkenthető.

jelentős

Alternatív megoldásokat és eszközöket kell alkalmazni a
paktum fenntartása és a munkaerőpiaci folyamatok
stabilitása érdekében.
Intenzív befektetés-ösztönzéssel célszerű kiegészíteni a
paktum működését – akár a Paktumiroda keretein belül,
akár más erre a célra kijelölt szervezet bevonásával.

közepes

Fontos, hogy a potenciális versenytársak aktuális helyzetét
és tervezett fejlesztéseit folyamatosan nyomon kell
követni.A Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei, valamint a
környező térségek közötti együttműködésekkel segíteni
lehet a térség kiegyensúlyozott fejlődést.Hatékonyan kell
képviselni a térségsaját érdekeit a megyei foglalkoztatási
paktum megvalósítása során is.Azonosítani és promotálni
kell a térségkomparatív versenyelőnyeit.

4.1.5.2

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
14. táblázat: A foglalkoztatási paktum főbb megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatai

Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása

Jogi kockázatok

Hiányos
jogszabályi
megalapozottság

A jogszabályi
környezet
kedvezőtlen
irányú változása

A foglalkoztatási paktumok létrehozása,
működtetése és szervezeti keretei jogilag nem
szabályozottak, ami bizonytalanságot rejt a
jövőbeli működés vonatkozásában. A felhívás és
mellékletei tartalmazzák ugyan az elvárt
sztenderdeket, de jogszabályi megalapozottság
hiányában ezek kevéssé kérhetők számon, illetve
bármikor – előzetes egyeztetés nélkül –
megváltoztathatók.

Alakulhatnak úgy a jogszabályok, hogy azok a
paktumok jelenlegi formában tervezett
működését kedvezőtlenül befolyásolják, esetleg
ellehetetlenítik.

magas

alacsony

közepes

A partnerek által egyöntetűen elfogadott, jogilag
megfelelő, hosszú távon is fenntartható működési formát
kell találni és kialakítani, amely akkor is működőképes
marad, ha a szabályozási és/vagy a finanszírozási
környezet, illetve a partnerek köre módosul.
Proaktív módon, jogszabályi javaslatok megfogalmazásával
elérhető, hogy a paktumok a foglalkoztatáspolitika
meghatározó szereplői legyenek és maradjanak tartósan.

közepes

A paktum tagjainak (elsősorban az Önkormányzatnak, a
Kormányhivatalnak, illetve a Paktumirodának)
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi
változásokat. Olyan szervezeti, működési formát kell
kialakítani, amely rugalmas reagálást tesz lehetővé
megváltozott jogi körülmények esetén.Proaktív módon,
jogszabályi javaslatok megfogalmazásával elérhető, hogy a
paktumok a foglalkoztatáspolitika meghatározó szereplői
legyenek és maradjanak tartósan.

Intézményi kockázatok
A paktum
partnersége nem
teljes körű

A paktum működésének eredményességét és
hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolhatja, ha
nem vesz részt benne minden olyan partner,
amely fontos a sikeres megvalósítás
szempontjából.

közepes
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jelentős

A paktumsztenderdek figyelembevételével pontosan
meghatározható az a szervezeti kör, amelyeknek
mindenképpen részt kell vennie a partnerségben a célok
elérése érdekében. Ezt követően megfelelő
egyeztetéseket kell folytatni, hogy minden érintett fél

Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása
elkötelezett legyen és aktívan részt vegyen a paktum
működésében.

A paktum kötelező partnerei a Megyei
Önkormányzat, a Kormányhivatal, valamint a
Kereskedelmi És Iparkamara. A partner
Paktumpartnerek szervezetek feladat- és hatásköre az elmúlt
feladat- és
időszakban jelentős változáson ment keresztül,
hatáskörének
és hasonló folyamatok nem tekinthetők
kizártnak a jövőben sem. Amennyiben az érintett
változása
szereplők központilag meghatározott
foglalkoztatáspolitikai hatásköre csökken, az
befolyásolhatja a paktum működéséét is.

Konfliktus a
paktumon belül

Szakmai, de akár személyi konfliktus is
felmerülhet a paktum tagjai, illetve azon belül a
projektet megvalósító konzorcium tagjai között,
amelyek alapvetően befolyásolhatják a paktum
eredményességét.

alacsony

alacsony

jelentős

Fontos, hogy a paktumban részt vevő partnerek a külső
körülményektől függetlenül is szakmailag elkötelezettek
legyenek. Ehhez a partnerség során részletesen be kell
mutatni a paktumból származó előnyöket minden érintett
számára, továbbá egyértelműen meg kell fogalmazni az
elvárásokat az egyes szereplők felé annak érdekében,
hogy a paktum fenntartható maradjon akkor is, ha a
feladat- és hatáskörök megváltoznak.

jelentős

A kiegyensúlyozott és szoros partnerség alapjait már az
előkészítés során le kell fektetni. Pontosan meg kell
határozni az egyes partnerek által ellátandó feladatokat, ki
kell jelölni a felelősöket, meg kell teremteni a megfelelő
kommunikációs platformot, rendszeres – szükség esetén
ad hoc – egyeztetéseket kell tartani.

A projektelőkészítés jelen fázisában megtörtént
egy szakmailag megalapozott lehatárolás a
Lehatárolás a
megyei, a megyei jogú városi és a helyi
megyei, a megyei
paktumok között, azonban az csak a
jogú városi és a
megvalósítás során derül majd ki, hogy ez a
helyi paktumok
lehatárolás ténylegesen megfelelően működik-e,
között
illetve hogyan szolgálja a célok és az indikátorok
elérését.

alacsony

közepes

Egyeztetés szükséges minden érintett partnerrel a
lehatárolás különböző szempontjairól, az egyes
alternatívák előnyeiről és hátrányairól.A megvalósítás
során biztosítani kell a rendszer rugalmasságát, ami
lehetőséget nyújt a módosításra, ha a kitűzött célok
elérését a lehatárolás kedvezőtlenül befolyásolja.Az
előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás során is
folyamatos egyeztetés szükséges a paktumok között.

Paktumban
érintett
szakemberek

közepes

közepes

Törekedni kell arra minden érintett szervezet esetében,
hogy a paktum működését minél kevésbé érintsék
személycserék, megőrizve ezáltal egyfajta állandóságot a

Ilyen hosszú projekt esetében nem ritka a
szakemberek cseréje akár a kedvezményezettnél, akár az IH/KSZ oldalán. Ez egyfelől okozhatja
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Kockázat
megnevezése
személyének
változása

A
megvalósításhoz
szükséges
szakemberek
hiánya

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása

a szakmai súlypontok eltolódását, a feladatok
másfajta értelmezését, másfelől kedvezőtlenül
alakíthatja az elkötelezettséget.

szakmaiság tekintetében.Amennyiben mégis
elkerülhetetlen a személycsere, akkor az új szakemberek
alapos felkészítése szükséges.

Mivel a paktum tevékenysége rendkívül
szerteágazó és sok feladatot magában foglal,
nagyszámban lesz szükség megfelelő
szakemberekre minden konzorciumi partnernél.
Ezek rendelkezésre állása nehézséget, illetve
túlterheltséget eredményezhet az egyes
szervezeteknél.

A konzorciumi partnerek időben tudnak gondoskodni a
megfelelő szakmai háttér biztosításáról – szükség esetén
továbbképzésekkel, új munkavállalók felvételével.
A paktum létrehozásában és működésében érintett
legfontosabb személyek képzésen vesznek részt, amely
során részletes ismereteket és gyakorlati tanácsokat
kapnak feladataik eredményes ellátásához.

alacsony

közepes

Társadalmi kockázatok

Célcsoportok
motiválatlansága

Jóllehet mind a munkáltatók, mind a
munkavállalók számára egyértelműen előnyt
jelent a paktum által biztosított szolgáltatások és
támogatások igénybevétele, ettől függetlenül
elképzelhető, hogy nehezen lehet valóban
mozgósítani és motiválni mind a munkáltatókat,
mind a munkavállalókat az aktív részvételre.

alacsony

alacsony

Részletes kommunikációs ütemtervet kell összeállítani,
majd az abban foglalt tevékenységeket megvalósítani, így
minden érintett megfelelő módon értesülhet a paktum
tevékenységéről.A munkáltatói igényfelmérés segíti a
nyitott munkaadók és a munkát kereső személyek
megtalálását és kiválasztását. A célcsoporttal kapcsolatos
minden kommunikációs tevékenység során ugyanakkor
elengedhetetlen – a kötelezettségek mellett – az előnyök
részletes bemutatása is, hogy a paktumban történő
részvétel vonzóvá váljon az érintettek számára.

Szakmai kockázatok

Szakpolitika
változása

A foglalkoztatáspolitikai irányelvek európai uniós
és hazai szinten is többnyire állandónak
tekinthetők (a minél magasabb foglalkoztatottsági szint elérése), azonban az ezek eléréséhez
megfelelőnek tartott eszközök köre időről időre
változik, és megítélésük sem tekinthető

alacsony
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közepes

A projekt eredményes megvalósítása és a paktum
hatékony működtetése nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a paktum, mint foglalkoztatáspolitikai eszköz
meghatározó alakítója legyen a hazai munkaerőpiaci
folyamatoknak.Proaktív módon, szakpolitikai javaslatok
megfogalmazásával elérhető, hogy a paktumok a

Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

egységesnek. Emiatt módosulhat a paktum
szerepe, megítélése és támogatottsága is.

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása
foglalkoztatáspolitika meghatározó szereplői legyenek és
maradjanak tartósan.

Abszorpciós kockázatok
Közbeszerzési
eljárások
elhúzódása,
sikertelensége

A projekt során számos esetben lesz szükség
külső szolgáltató igénybevételére. A
közbeszerzési eljárások elhúzódása és esetleges
sikertelensége veszélyeztetheti a tervezett
mérföldkövek teljesítését.

Megvalósítás
csúszása

Egyes részfeladatok teljesítésének elhúzódása
veszélyeztetheti a projekt időben történő
befejezését – különösen az egyes tevékenységek
egymásra épülése miatt (pl. a toborzás
elhúzódása miatt később kezdődhet meg a
képzés, majd a foglalkoztatás).

Túlzott hangsúly
az indikátorok
teljesítésén

A TOP és ezáltal az ITP-k jelentős mértékű,
esetenként eltúlzott indikátorvállalást irányoztak
elő. A támogatási feltételeknek való megfelelés
miatt előfordulhat, hogy a konzorciumi tagok
túlságosan az indikátorok teljesítésére fognak
koncentrálni. Ez a fajta kényszerhelyzet
eltérítheti a konzorciumot az eredeti hosszú távú
célkitűzésektől (pl. olyan képzések és
munkáltatók kiválasztása, amelyekkel az
indikátorok könnyen teljesíthetők, de hatása
csak elszigetelten érzékelhető).

közepes

alacsony

közepes
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közepes

Az eljárásrendet szigorúan be kell tartani minden
érintettnek.
Közbeszerzési szakértő segítségével biztosítani kell a
közbeszerzési dokumentumok megfelelő szakmai
előkészítettségét, a folyamat ütemezett végrehajtását.

közepes

Az előkészítés során reális ütemterv került összeállításra,
amely – szükség esetén – rugalmasan módosítható a
felhívás által engedélyezett keretek között.

közepes

Megfelelő monitoringrendszert kell kialakítani, amely
lehetővé teszi az indikátorok nyomon követését.
Az indikátorok teljesítése érdekében átgondolt mechanizmusokat kell beépíteni a paktum működésébe (pl.
munkáltatók célzott megkeresése, igényeik felmérése,
érzékenyítése), valamint a Kormányhivatal által ellátandó
feladatok végrehajtásába (pl. a munkáltatók igényeinek
megfelelő képzések szervezése), amelyek úgy garantálják
az indikátorok elérését, hogy egyúttal az általános célok is
teljesüljenek.Nem háttérbe szorítva a számszerű kimeneti
mutatók teljesítését, kiemelten fontos, hogy a paktum
hosszú távon is működőképes legyen, érdemben
befolyásolni tudja a megye munkaerőpiaci folyamatait
akkor is, ha a képzésre és foglalkoztatásra fordítható

Kockázat
megnevezése

Kockázat szöveges leírása

Valószínűség

Hatás
mértéke

Kockázatmegelőzés és -kezelés részletes bemutatása
források kimerültek. Ezt elsősorban a szakmai elköteleződéssel és motivációval lehet elérni, amely a partnerség
kialakításának egyik legfontosabb eleme. A projekt
végrehajtása során tehát biztosítani kell az indikátorok
teljesítése és a paktum hosszú távú céljai/fenntarthatósága közötti egyensúlyt.

Képzők
kiválasztása

Speciális munkáltatói igények esetén
felmerülhet, hogy nincs olyan képző intézmény,
amely engedéllyel rendelkező képzést tud
biztosítani az adott szakterületen.

alacsony

közepes

A képzési igényfelmérést minél hamarabb el kell végezni a
potenciális munkáltatók körében, hogy a helyi szinten
szükséges és indokolt képzéseket, valamint az azt biztosító
képző intézményeket időben ki lehessen választani.

Toborzás,
kiválasztás
nehézsége

A képzési-foglalkoztatási programok egyik
legnagyobb kihívása a megfelelő személyek
felkutatása és kiválasztása a célcsoportból. Ha ez
nem kellő körültekintéssel történik, akkor sem az
érintett személyek, sem a munkáltatók nem
lesznek elégedettek, és a potenciális
munkavállalók lemorzsolódásának
kiküszöbölésébe fektetett energia aránytalanul
nagy lesz.

közepes

közepes

A Kormányhivatal érintett szakembereit megfelelően fel
kell készíteni a kapcsolódó feladatok ellátására.

Konzorciumi
partnerek
leterheltsége

Amennyiben a konzorciumi partnerek egyéb
tevékenységeik, fejlesztéseik miatt túlzottan
leterheltek, veszélybe kerülhet jelen projekt
menedzselése.

közepes

Ki kell jelölni azokat a felelősöket a konzorciumi
partnereken belül, akik feladata egyértelműen köthető a
projekt eredményes megvalósításához. Ezt garantálja a
megfelelő menedzsmentszervezet és -mechanizmus
felállítása.

alacsony

Forrás: saját szerkesztés
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4.1.6

Fenntartás

A Vásárosnaményi Foglalkoztatási Paktum akkor érhet el tartós pozitív hatást, ha a megvalósítás
időszakában valódi partnerséget sikerül létrehozni, amely túlmutat a kötelező egyeztetések
megszervezésén. Ez csak akkor lehetséges, ha valamennyi partner egyértelműen tisztában van azzal,
hogy




a paktum hogyan tudja közvetlen és közvetett módon elősegíteni a működését,
a saját szervezete hogyan tudja befolyásolni a térséggazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési
irányvonalait,
illetve hogyan tud tevékenyen hozzájárulni a paktum sikeres működéséhez és fenntartásához.

Ennek érdekében a paktumprojekt keretében tervezett ESZA tevékenységeket úgy terveztük meg és
hajtjuk végre, hogy azok valós hozzáadott értékkel bírjanak a partnerség működése és fenntartása
szempontjából.


Az 1. főtevékenység keretében kidolgozott alapdokumentumok megalapozzák a paktum
eredményeinek és a partnerség hosszú távú fenntarthatóságát: a foglalkoztatási
helyzetelemzés és stratégia, a paktum együttműködési megállapodás, valamint a működési
dokumentumok (ügyrend, monitoring és értékelési kézikönyv, munkaprogram). A
dokumentumok meghatározzák a működés kereteit és a helyi munkaerőpiac fejlesztésének fő
irányait – nemcsak a projektmegvalósítás időtartamára, hanem az azt követő időszakra is.



A félévente megszervezésre kerülő Foglalkoztatási Fórum a paktum egyeztető színtere: a
projekt során kialakított és megerősített együttműködés, a felállított szervezeti keretek és a
felek között létrejövő kapcsolatok garantálhatják a paktum fennmaradását, a felmerülő
problémák együttműködésen alapuló megoldását. A paktumnak helyi szinten kell megtalálni
azokat a feladatokat, amelyeket el tudnak látni, az együttműködést folyamatosan célokkal és
tartalommal kell feltölteni. A feladatok ismeretében kell gondoskodni a megoldáshoz
szükséges pénzügyi forrásokról.



A paktum fejlődésének, illetve a döntéshozatal segítéséhez elengedhetetlen az elért
eredmények és a megszerzett tapasztalatok összegzése, értékelése, amelyek eredményeit
egyfelől be kell építeni a paktum további működésébe, másfelől a közös fejlődés érdekében
elérhetővé kell tenni az ország többi paktuma számára. Ezt szolgáljáka megvalósítás
félidejében és végénelvégzendő szakmai értékelések is. A jó gyakorlatok megismerése
egyrészt megvalósul a helyi/megyei paktumok együttműködésén, másrészt a létrehozás alatt
álló, alulról szerveződő Országos Paktum Platform hálózaton keresztül.

A pénzügyi fenntarthatóság szempontjából lényeges, hogy a projekt 4 éves működése során bizonyítani
lehessen a foglalkoztatási együttműködés hatékonyságát, mert ez esetben további célzott források
nyílhatnak meg a paktum számára. Különösen fontos, hogy a beruházó vállalkozások igényei szerint a
paktum hatásai továbbgyűrűződhessenek egyéb TOP és GINOP forrásokra történő sikeres pályázatok
révén. A paktum megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy további ágazati OP
forrásokat és befektetői forrásokat lehessen a térségbe vonzani a hosszú távú és tartós gazdaság- és
foglalkoztatásfejlesztés érdekében.
A szakmai fenntarthatóság egyik garanciája a sokszínű partnerség: az önkormányzati-kormányzati
szektor hatékony konzorciumi együttműködése a képzési, vállalkozási és civil szektor képviselőivel
egészül ki – a paktumhoz való csatlakozás folyamatosan nyitott lesz az érdeklődők számára. A projekt
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megvalósításában és a paktumban résztvevő személyek olyan széleskörű gazdaság- és
foglalkoztatásfejlesztési ismeretekre és tapasztalatokra tesznek szert, amelyeket a projekt lezárása
után is alkalmazandók a kiegyensúlyozott munkaerőpiac fenntartása érdekében.
A szervezeti fenntarthatóságot elősegíti, hogy az Önkormányzat a Kormányhivatallal szoros
együttműködésben hozza létre a paktumpartnerséget. A paktumban csak olyan szervezetek vesznek
részt, akik a kitűzött célok teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatási profillal, hatáskörrel, megfelelő
humán és szervezeti háttérrel, anyagi forrásokkal (saját és/vagy pályázati) is rendelkeznek, és
motiváltak a közös munkában, a célok elérésében. Ez az alapja annak, hogy a Vásárosnaményi
Foglalkoztatási Paktum tagsága a projektzárást követően is fenntartható legyen.
A projekt lehetőséget ad arra, hogy a lezárását követően a konzorciumi partnerek további
együttműködési programok megvalósítását indítsák el a felhalmozott tapasztalatok alapján, további
foglalkoztatók bevonásával, a kiépített paktum partnerség támogatásával.
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4.2

Részletes cselekvési terv

4.2.1

Az előkészítésnek és a megvalósításnak részletes feladatai és ütemezése
15. táblázat: A tevékenységek ütemezése

Feladat megnevezése

2016.
3.

4.

2017.
1.

2.

3.

2018.
4.

1.

2.

3.

ELŐKÉSZÍTÉS
Projekt koncepció kialakítása
Költségvetés tervezése
Konzorciumi partnerség építése
Támogatási kérelem kidolgozása és
benyújtása
MEGVALÓSÍTÁS
Foglalkoztatási paktum létrehozása,
valamint foglalkoztatási helyzetelemzés
elkészítése
Részletes foglalkoztatási stratégia és
akcióterv kidolgozása
Munkaprogram és projekttervek
kidolgozása
Munkaerőpiaci igényfelmérések
készítése
Foglalkoztatási együttműködés, irányító
csoport, menedzsment szervezet és
paktumiroda felállítása és működtetése
Együttműködési megállapodás aláírása
Paktum működési tapasztalatainak
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2019.
4.

1.

2.

3.

2020
4.

1.

2.

3.

2021.
4.

1.

2.

3

4

Feladat megnevezése

2016.
3.

4.

2017.
1.

2.

3.

2018.
4.

1.

2.

3.

2019.
4.

1.

2.

3.

2020
4.

1.

2.

3.

2021.
4.

1.

2.

3

4

összegyűjtése és megosztása
Teljes projekt folyamat részletes
dokumentálása
Minősítés megszerzése
Figyelemfelkeltés
A megyei és a helyi, valamint a megyei
jogú város által létrehozott paktumok
tevékenységeinek összehangolása
Gyermekellátási szolgáltatások területi
helyzetének és humán erőforrás
igényeinek bemutatása
Kötelező nyilvánosság biztosítása
Projektmenedzsment feladatok ellátása
A célcsoportot érintő képzéshez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó
tevékenységek
A célcsoportot érintő egyéb
munkaerőpiaci tevékenységek
Helyi termék- vagy
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
kiegészítő ESZA tevékenység
Forrás: saját szerkesztés
A projekt megvalósításának kezdete a hatályos Támogatási Szerződés értelmében 2017.10.01. Első lépésként fel kell állítani a Paktumirodát egy fő partnerségi
koordinátorral és a projektmenedzsmentet, amelyek a projekt fizikai zárásáig végzik feladatukat. A további feladatokat a mindenkor hatályos Támogatási
Szerződésnek megfelelően végzik a kedvezményezettek. A paktum minősítési eljárást a projekt zárásáig, 2021.09.30-ig le kell folytatni.
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5
5.1

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A projektben Vásárosnamény Város Önkormányzata látja el a kötelező nyilvánosság biztosításának
tevékenységét. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek eleget tenni, az ott meghatározottak
szerint információt nyújtani a projekt megvalósításáról, valamint a támogatásról. Az Önkormányzat
köteles továbbá a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban, valamint
az „Arculati Kézikönyv”-ben szereplő követelményeknek megfelelően eljárni.
A kommunikáció célja a projekt ismeretségének és elfogadottságának fokozása, valamint az európai
uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A projekt megvalósítási szakaszában a
kommunikációs tevékenység célja a projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes
mérföldkövek megismertetése a széles közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél
szélesebb rétegével. Ezen felül a kommunikációs tevékenység további célja, hogy a kommunikációs
eszközök segítségével a támogatást igénylő minél bővebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai
nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a
tényről, hogy a támogatási kérelem EU támogatásból valósult meg. A kommunikációs tevékenység
nagymértékben hozzájárul a projekt céljainak megvalósításához.
A célcsoport, valamint a paktum partnerek folyamatos tájékoztatása kiemelt szerepet kap a projekt
egész ideje alatt, mivel a rendszeres kommunikáció adja az alapját a széles körű térségi
együttműködésnek, a paktum sikerességének egyik kulcsa.
A projekt keretében a tájékoztatás legfőbb eszközei a lakossági fórumok, emlékeztető tábla,
sajtómegjelenések, emlékeztetők, partnerségi találkozók, hírlevelek és kiadványok (munkáltatók és a
célcsoport részére egyaránt).
A projektmegvalósítás időszakában nagy hangsúlyt kap a helyi társadalom tájékoztatása. A
tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás által bekövetkező kedvező
változások tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt pozitív fogadtatásának elősegítése.
A kommunikációs tevékenységben a paktumszervezetnek, azon belül is az Irányító Csoportnak és a
Paktumirodának kiemelt szerepe van.
5.2

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek
megfogalmazása

A projekt megvalósítása során fontos szétválasztani, lehatárolni a külső és belső kommunikációs
célcsoportot. A lehatárolt két területet önállóan, a kommunikációs csoportnak megfelelőeszközökkel
kell megszólítani. A célcsoportok között lehet átfedés, illetve a belső és külső kommunikáció során
alkalmazott eszközök között is.
A projektmenedzsment szervezet és a Paktumiroda munkatársai, valamint a projektben aktívan
közreműködő szereplők alkotják a belső kommunikációs célcsoportot.
A projekttel szorosan kapcsolatban állók azok a szervezetek, melyek a projekt előkészítésében és
megvalósításában közreműködtek, ismerik a projekt céljait és hátterét. Feladatköréből adódóan a
Közreműködő Szervezet jelentős szerepet játszik a projektben, mint azzal szorosan kapcsolatban álló
partner. Az ő tájékoztatása a projekt során folyamatosan kell, hogy megvalósuljon beszámolók útján.
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A projekttel közvetett kapcsolatban állók az előkészítésben, megvalósításban közreműködő
szervezetek azon tagjai, akik közvetlenül nem vesznek részt a projektben, de a szervezeti és működési
háttérben betöltött szerepük alapján stabil környezetet biztosítanak a projektmegvalósításhoz
(adminisztratív munkatársak, a térség lakossága, stb.)
A belső célcsoportot szükséges a projekttel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatni, mivel a
megfelelően informált belső célcsoport kitűnő közvetítője a projekt értékeinek és céljainak.
A külső kommunikációs célcsoport megegyezik a paktum közvetlen célcsoportjával, a foglalkoztatási
paktum tagjaival és a foglalkoztatás fejlesztésben érintett egyéb együttműködő partnerekkel.
5.3

Kommunikációs eszközök azonosítása

Sajtóközlemény a projekt indításáról és zárásáról: A sajtó és azon keresztül a széles közvélemény
számára, a fejlesztésről készített tájékoztató anyag. Sajtólista összeállítását követően, azon keresztül
kell tájékoztatni a médiumokat törekedve arra, hogy a közleményt a helyi médiumok megkapják.
Sajtómegjelenések, sajtófigyelés: A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely, a
projekthez kapcsolódó sajtómegjelenést szükséges összegyűjteni. A helyi médiumokkal folyamatos
kapcsolatot kell tartani, mivel sajtó anyagokkal érhető el a legkönnyebben a projekt célcsoportja,
általuk formálható a helyi lakosság megítélése a projektről, közvetíteni tudják a projekt keretében
megvalósuló értékeket. A projekt teljes időtartama alatt sajtófigyelés végzése szükséges, a megjelent
sajtóanyagokat össze kell gyűjteni, dokumentálni kell.
Információs tábla: A projekt helyszínén a kötelező elemekkel ellátott tájékoztató tábla kihelyezése
történik.
Találkozók, fórumok: A projekt előkészítése és megvalósítása alatt is javasolt nyilvános találkozókat
tartani a paktum partnerek megfelelő tájékoztatása érdekében. A találkozók nyilvánosak, a
résztvevőknek esélyt kell adni véleményük, javaslataik közvetítésére a paktum képviselői felé. A
személyes kapcsolattartás segíti a szoros térségi együttműködést a foglalkoztatás fejlesztésben
érintett kulcsszereplők között, valamint hozzájárul a célcsoport sikeres projektbe történő
bevonásához.
5.4

Kommunikációs ütemterv

Vásárosnamény Város Önkormányzataa célcsoportok tájékoztatására alkalmazott kötelező
nyilvánossági elvárásoknak a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. dokumentum,
illetve az „Arculati Kézikönyv”-ben foglaltaknak megfelelően tesz eleget.
A projekt aloldalán megjelenítésre kerülnek a projekt adatai és a megvalósítási időszakban feltöltésre
kerülnek a legfontosabb dokumentumai; az adatok a következők:









kedvezményezett neve
projekt címe
projekt kezdetének dátuma
projekt megvalósításának területe
szerződött támogatás összege
konzorciumi partner neve
támogatás mértéke (%-ban)
projekt tartalmának bemutatása
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projekt tervezett befejezési dátuma
projekt azonosítószáma

Az aloldalon megjelenítésre kerül az ún. infloblokk alábbi kötelező arculati elemei:






Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)
Széchenyi 2020 logó
EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve)
Magyar kormány logó
A támogató alapra vonatkozó utalás

Az ún. infó blokknak mindig kiemelt helyen szerepel az aloldalon, azaz a láthatósági területen
helyezkedik el megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban.
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5.5

Kommunikációs ütemterv
16. táblázat: Kommunikációs ütemterv
Időpont

Feladat

Cél

Célcsoport

Projektkezdéstől
folyamatosan

A projekthez kapcsolódó
tájékoztatás, személyes
kapcsolattartás folyamatos
működtetése

Folyamatos
információbiztosítás a
projektről, térségi párbeszéd
fenntartása

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Projektkezdés után

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

Információ a projekt
megkezdéséről

Projektkezdés után

A beruházás helyszínén az
előírt típusú tábla elkészítése
és elhelyezése

A projekt során
rendszeresen

A paktum rendezvényeken
előadások tartása,
fotódokumentáció készítése

Eszköz

Szereplők

Formális, informális
kapcsolattartás, honlap

Konzorciumi
partnerség,
valamint a paktum
tagok

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Nyomtatott sajtó

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

Információ a projekt
megkezdéséről

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Tájékoztató tábla

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

Folyamatos
információbiztosítás a
projektről

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Meghívók, emlékeztetők,
kiadványok

Konzorciumi
partnerség,
valamint a paktum
tagok

A projekt zárásakor

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

Információ a projektzárásról

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Nyomtatott sajtó

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

A projekt zárásakor

TÉRKÉPTÉR feltöltése a
projekthez kapcsolódó
tartalommal

Adatszolgáltatás a projektről

Közvetlen és
közvetett
célcsoport

Információk, fotók
feltöltése az elektronikus
felületre

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

A projekt zárásakor

A beruházás helyszínén az
előírt típusú tábla elkészítése
és elhelyezése

Tájékoztatás a projekt fő
adatairól

Emlékeztető tábla

Vásárosnamény
Város
Önkormányzata

Közvetlen és
közvetett
célcsoport
Forrás: saját szerkesztés
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6

A PROJEKT MEGFELELÉSE AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK

Annak érdekében, hogy a projekt beavatkozási logikája világos és jól követhető legyen, valamint mindenben megfeleljen a felhívásban foglaltaknak,
elsőként egy részletes helyzetelemzést készítettünk, amely megalapozza a célrendszert. A helyzetelemzés megállapításaira építve célhierarchiát az
elvárt módon, célpiramisként ábrázoltuk – ez már operatív célokat is tartalmaz, amelyekhez könnyen hozzá lehetett rendelni a szükséges eszközöket. Ez
utóbbiak azonosításához egyértelmű útmutatót jelentett a felhívás, amely pontosan kijelöli a munkaerőpiaci problémákra hosszú távú megoldásokat
nyújtó tevékenységek körét. Mivel a felhívás kizárólag olyan tevékenységek megvalósítását támogatja, amelyek – az országos szakpolitikai irányvonalak
alapján – hozzájárulnak a munkaerőpiaci problémák megoldásához, így a Vásárosnamény és térsége paktum is egyértelműen elősegíti ezt a folyamatot.

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatásra kerül, hogy a projekt hogyan teljesíti a felhívásban felsorolt értékelési szempontokat.
17. táblázat: A projekt megfelelése a felhívásban foglaltaknak
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1.

A projekt megfelelése az értékelési szempontoknak

Illeszkedés a TOP céljaihoz

1.1.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

Az MT 2. fejezete tartalmazza a célok, a célcsoportok és a tevékenységek
leírását – az 1. fejezetben bemutatott szükségletekre építve. A partnerek úgy
állították össze a projekt tartalmát, hogy azok mindenben megfeleljenek a
felhívásban foglaltaknak, közvetlenül hozzájáruljanak a felhívás céljainak
eléréséhez, és hosszú távú megoldásokat kínáljanak az azonosított
munkaerőpiaci problémákra.

1.2.

A fejlesztés hozzájárul a megye Integrált Területi Programjában
megfogalmazott célokhoz és a vállalt indikátorok teljesítéséhez.

Az MT 1.3.5.2 fejezetében bemutatásra került, hogy a projekt hogyan
illeszkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ITP-jéhez.

1.3.

A tervezett fejlesztések hozzájárulnak a térség munkaerőpiaci
helyzetének javításához, a térség gazdasági és foglalkoztatási adottságaira
reagálva.

A releváns információkat az MT 1.3.5.4 és a 4.1.3 fejezetek tartalmazzák.

A tervezett fejlesztések keretében megvalósul az adott térségben a
munkaerő keresleti és kínálati oldalának összehangolása.

A tevékenységek kifejezetten arra irányulnak, hogy a munkaerőpiac
felmerülő kereslet és kínálat minél inkább egyensúlyközeli állapotba
kerüljön. Ezt szolgálják többek között az alábbiak:
- a paktumszervezet egy olyan folyamatos egyeztetési fórumot kínál,
amelyben valamennyi releváns szereplő képviselteti magát, és
amelynek fő funkciója a térségi munkaerőpiaci folyamatok feltárása
és befolyásolása, helyi foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési
kezdeményezések azonosítása;
- az igényfelmérés során a munkaadók jelezhették aktuális
munkaerőigényeiket, így a Kormányhivatal erre alapozva tudja
megszervezni a képzéseket, támogatni a foglalkoztatást és biztosítani
a munkaerőpiaci szolgáltatásokat;
- a mindenkori képzési jegyzék összeállításakor a Kormányhivatal
figyelembe veszi a felmerülő igényeket, a paktum keretében pedig
olyan képzéseket biztosítanak, amelyek szerepelnek az adott évi
képzési jegyzékben; a paktumprojekt képzései keretében
potenciálisan érintett szakmacsoportok listáját a 7.1 melléklet

1.4.
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A projekt megfelelése az értékelési szempontoknak
-

1.5.

2.

2.1.

2.2.

A projektjavaslatban kiemelt cél a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA
forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrásigényének fejlesztése.

tartalmazza.
a foglalkoztatási stratégiában és akciótervben további olyan
intézkedések kerülnek azonosításra, amelyek a munkaerőpiaci
egyensúly irányába hatnak.

A foglalkoztatási helyzetelemzésben a partnerek bemutatják a
gyermekellátási szolgáltatások helyzetét. A partnerek vállalják, hogy a TOP
TC8 ERFA forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási
kapacitásokhoz kapcsolódóan felmerülő munkaerőigényekre kiemelt
figyelmet fordítanak, és igény esetén pénzügyi támogatást nyújtanak a
szükséges képzésekhez és a foglalkoztatáshoz. Ezt a Paktumiroda fogja
biztosítani a következő módon:
- egyfelől folyamatosan nyomon követi a térségben támogatott
releváns projekteket,
- másfelől az Irányító Csoport számára összeállítandó döntés-előkészítő
anyagban külön jelöli az ilyen jellegű megkereséseket, az Irányító
Csoport pedig ez alapján hozza meg a döntését a képzési és
munkaerőigényekről.

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság
A támogatási kérelemben bemutatott célok, szükséglet és a tervezett
fejlesztés összhangjának vizsgálata: a célrendszer, a célrendszer
indokoltsága és a megvalósításhoz hozzárendelt eszközök,
beavatkozások megfelelőek, tervezett tevékenységek alátámasztottak,
indokoltak, hosszú távú megoldásokat kínálnak a vázolt munkaerőpiaci
problémákra.

Az MT 2. fejezete tartalmazza a célok, a célcsoportok és a tevékenységek
leírását – az 1. fejezetben bemutatott szükségletekre építve. A partnerek
úgy állították össze a projekt tartalmát, hogy azok mindenben
megfeleljenek a felhívásban foglaltaknak, közvetlenül hozzájáruljanak a
felhívás céljainak eléréséhez, és hosszú távú megoldásokat kínáljanak az
azonosított munkaerőpiaci problémákra.

A tervezett tevékenységek összhangban állnak a kormányzati
munkaerőpiaci intézkedésekkel.

Az MT 1.3 fejezetében részletesen bemutatásra kerül a foglalkoztatási
paktumok kontextusa, beleértve az európai és országos szintű
munkaerőpiaci célokat és intézkedéseket is. A partnerek vállalják, hogy
valamennyi tevékenység végrehajtása során biztosítják a maximális
összhangot a kormányzati munkaerőpiaci intézkedésekkel.
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2.3.

2.4.

3.

3.1.

A projekt megfelelése az értékelési szempontoknak

A tervezett fejlesztések helyi kezdeményezésre építenek, az adott térség
munkaerőpiaci szereplőinek bevonásával valósulnak meg.

A partnerek a paktumszervezet létrehozásával biztosítani tudják, hogy a
tervezett beavatkozások helyi kezdeményezésre és széleskörű társadalmi
bázisra épüljenek, és a térség munkaerőpiaci szereplőinek bevonásával
valósuljanak meg. A paktumszervezet egy olyan folyamatos egyeztetési
fórumot kínál, amelyben valamennyi releváns szereplő képviselteti magát,
és amelynek fő funkciója a térségi munkaerőpiaci folyamatok feltárása és
befolyásolása, helyi foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési
kezdeményezések azonosítása.

A fejlesztések támogatják a hátrányos helyzetű és megváltozott
munkaképességű személyek és inaktívak munkaerőpiaci részvételét.

Az MT 2.2 fejezete tartalmazza a célcsoportok bemutatását: a felhívás 3.2.2
fejezet m) pontja értelmében „munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott
térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű
személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatók be” – azaz a projekt
egyértelműen támogatja a hátrányos helyzetű és megváltozott
munkaképességű személyek és inaktívak munkaerőpiaci részvételét.

Megalapozottság

A tervezett partnerség/paktum széleskörű társadalmi bázisra épít, a
térség munkaerőpiacának szereplői jelen vannak. A tervezett partnerség
összetétele heterogenitást mutat.
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A partnerek a paktumszervezet létrehozásával biztosítani tudják, hogy a
tervezett beavatkozások helyi kezdeményezésre és széleskörű társadalmi
bázisra épüljenek és a térség munkaerőpiaci szereplőinek bevonásával
valósuljanak meg. A paktumszervezet egy olyan folyamatos egyeztetési
fórumot kínál, amelyben valamennyi releváns szereplő képviselteti magát,
és amelynek fő funkciója a térségi munkaerőpiaci folyamatok feltárása és
befolyásolása, helyi foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési
kezdeményezések azonosítása.
A paktum tagjainak kiválasztása során az alábbi alapelveket tartottuk szem
előtt:
- Heterogenitás: a paktumminősítési kritériumoknak megfelelően a
partnerek törekednek arra, hogy az előírt szervezetek megfelelő
számban képviseltessék magukat – hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy
valamennyi érdekcsoport elvárásai, igényei magas szinten legyen
képviselve, továbbá, hogy szaktudásukkal és kapcsolati hálójukkal

Értékelési szempontok

A projekt megfelelése az értékelési szempontoknak
minél nagyobb mértékben segíthessék a térség gazdaság- és
foglalkoztatásfejlesztését.
- Átláthatóság: a paktum működési dokumentumaiban foglaltak
biztosítják, hogy a paktumot transzparens módon lehessen
megalapítani és működtetni. A kötelező tájékoztatási és az önként
vállalt kommunikációs tevékenységek garantálják, hogy a paktummal
kapcsolatos valamennyi nyilvános és közérdekű információ eljusson a
közvetlen és közvetett célcsoportokhoz, érdekcsoportokhoz.
- Nyitottság: a paktumhoz való csatlakozás valamennyi szervezet
számára nyitott, amely nyilatkozat eljuttatásával kifejezi csatlakozási
szándékát az Irányító Csoportnak. A tagsági kérelmet az Irányító
Csoport hagyhatja jóvá a Foglalkoztatási Fórum elvi beleegyezését
követően.
A paktumtagok kiválasztásának szempontjai az alábbiak voltak:
- saját szakterületükön jelentőségük, szerepük meghatározó térség
gazdasági-munkaerőpiaci folyamatainak alakításában,
- kapcsolati hálójuk kiterjedt, mozgósító erővel bírnak a hasonló
szervezetek között,
- korábban is intenzív, eredményes és konstruktív módon vettek részt
térségi szintű együttműködésekben a városfejlesztési célok elérése
érdekében,
kifejezték csatlakozási szándékukat a paktumhoz.

3.2.

A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi
elfogadtatása, megfelelő végrehajtása, sikere érdekében széleskörű
partnerségi tevékenységen alapul. A helyi foglalkoztatási megállapodás
területi hatálya az illetékes megye közigazgatási határát nem lépi túl, és
nincs átfedésben a megyei jogú város vagy más helyi
paktummal/partnerséggel.

A partnerségi rendezvények keretében lehetőség nyílik a fejlesztési
tevékenységek közös azonosítására és kidolgozására. A releváns
dokumentumokat a paktumszervezet minden esetben megtárgyalja és
elfogadja.
Az MT 1.1 fejezete mutatja be a foglalkoztatási paktum által érintett
területet, amely nincs átfedésben más paktummal és nem lépi át SzabolcsSzatmár-Bereg megye közigazgatási határát.

3.3.

Az együttműködés/foglalkoztatási paktum tervezett beavatkozásai és a

A megyei, helyi, valamint az megyei jogú városok által létrehozott
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A projekt megfelelése az értékelési szempontoknak

projekt megvalósításának ütemezése igazodik a megyei TOP-5.1.1
intézkedésében tervezett projekthez.

paktumoknak szinergiában kell működniük – ez vonatkozik a célkitűzésekre,
a tevékenységekre és azok ütemezésére, valamint a megye kulcságazataira
is. Mivel a megyei paktumprojekt megvalósítása már elkezdődött, így jelen
projekt ütemezését hatékonyan és eredményesen lehet igazítani a megyei
szintű tevékenységekhez, és be lehet építeni az abban felhalmozott
tapasztalatokat.

3.4.

Az intézkedés támogatja és kiegészíti a TOP és GINOP ERFA
prioritásaiból megvalósuló vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás
igényeit (képzés és bértámogatás).

A partnerek vállalják, hogy a TOP és GINOP ERFA forrásaiból megvalósuló
vállalkozásfejlesztések humánerőforrás igényeire kiemelt figyelmet
fordítanak, és igény esetén pénzügyi támogatást nyújtanak a szükséges
képzésekhez és a foglalkoztatáshoz. Ezt a Paktumiroda fogja biztosítani a
következő módon:
- egyfelől folyamatosan nyomon követi a térségben támogatott
releváns projekteket (a potenciálisan kapcsolódó felhívások listáját a
7.2 melléklet tartalmazza),
- másfelől az Irányító Csoport számára összeállítandó döntés-előkészítő
anyagban külön jelöli az ilyen jellegű megkereséseket, az Irányító
Csoport pedig ez alapján hozza meg a döntését a képzési és
munkaerőigényekről.

3.5.

Az MT-ben bemutatásra került, hogy a fejlesztés összehangolt módon
valósul meg a GINOP és az EFOP foglalkoztatási programjaival.

AZ MT 2.3 fejezetében bemutatásra kerül, hogy a projekt a GINOP és az
EFOP foglalkoztatási programjaival összhangban valósul meg.

A megyei és a helyi beavatkozások programszerűen, integrált módon
valósulnak meg, a térségben releváns valamennyi gazdasági ágazatára
kiterjednek.

A megyei, helyi, valamint az megyei jogú városok által létrehozott
paktumoknak szinergiában kell működniük – ez vonatkozik a célkitűzésekre,
a tevékenységekre és azok ütemezésére, valamint a megye és a térség
kulcságazataira is (a kulcságazatokat az MT 1.2 és 1.3 fejezetei
tartalmazzák). Mivel a megyei paktumprojekt megvalósítása már
elkezdődött, így jelen projekt ütemezését hatékonyan és eredményesen
lehet igazítani a megyei szintű tevékenységekhez, és be lehet építeni az
abban felhalmozott tapasztalatokat.
A partnerek vállalják, hogy a paktum projektfejlesztési és megvalósítási
szakaszában egyaránt figyelembe veszik a megye területén már működő

3.6.
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foglalkoztatási együttműködések tapasztalatait:
- figyelembe veszik a megyei paktum – mint ernyőszervezet – szakmai
ajánlásait;
- részletesen tanulmányozzák a paktumprojektek keretében elkészült
dokumentumokat (Megvalósíthatósági Tanulmány, paktum működési
dokumentumai, foglalkoztatási stratégia és akcióterv);
- rendszeresen egyeztetnek a megye területén működő paktumokban
résztvevő szakemberekkel (projektmenedzsment, paktumiroda,
Kormányhivatal szakemberei, külső szakértők), így kölcsönösen
felhasználhatják egymás tapasztalatait;
a megismert jó gyakorlatokat adaptálják a vásárosnaményi térségi paktum
folyamataiba.

4.

4.1.

4.2.

Kockázatok
A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen
valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok
milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a
fejlesztésre, a lehetséges
kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz.

Az MT 4.1.5 fejezetében részletesen bemutatásra kerülnek a kockázatok,
azok valószínűsége, hatása és a megelőzésüket szolgáló intézkedések.

A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a fejlesztés
valamennyi eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi
szükséges előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek
egymásra épülése logikus.

Az MT 2.3 fejezetében bemutatásra kerülnek a projekt tevékenységei, míg
a 4.2 fejezet tartalmazza az ütemezést. A 2. mérföldkőhöz benyújtandó
paktum munkaprogram tovább részletezi a tevékenységeket.
Az 1. és 2. főtevékenység szorosan egymásra épülve valósul meg, a
paktumszervezet – különösen a Paktumiroda és az Irányító Csoport –
tevékenysége, működési és stratégiai dokumentumai kijelölik a fő
irányokat, megalapozza a képzési és bértámogatást. A 2. főtevékenység
eredményei, tapasztalatai pedig beépülnek a paktum működésébe.
Az 1. főtevékenység keretében először meg kellett alapozni egy jól működő
és hosszú távon fenntartható partnerséget, amelyben valamennyi releváns
szereplő képviselteti magát – csak ezzel garantálható, hogy valóban
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minden munkaerőpiaci probléma, adottság, lehetőség és érdek a felszínre
kerüljön. Ezzel párhuzamosan zajlott egy kérdőíves igényfelmérés a
munkaadók körében a 2. főtevékenység megalapozásához.
Mindezek alapján a paktum tagjai közösen meghatározták, hogy a térség
gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésében milyen stratégiai irányvonalakat
kell követni. Ezekre épülnek, illetve ezek elérését szolgálják a 2.
főtevékenység keretében megvalósítandó szolgáltatási, képzési és
foglalkoztatási projektelemek. Ebben meghatározó szerepe van a
munkaerőigény folyamatos nyilvántartásának is, amelyet a Paktumiroda és
a Kormányhivatal közösen fog végezni.
Nem utolsó sorban a monitoring mutatók célértékének elérésénél kell
szorosan egymásra épülnie a két főtevékenységnek: jóllehet az
indikátorvállalások teljesítése alapvetően a 2. főtevékenység keretében
valósítható meg, az 1. főtevékenységnek is támogatnia kell ezt a
folyamatot.

4.3.
5.

5.1.

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a
tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

Nem releváns.

Projekt komplexitása
Az 1. és 2. főtevékenység szorosan egymásra épülve valósul meg, a
paktumszervezet – különösen a Paktumiroda és az Irányító Csoport –
tevékenysége, működési és stratégiai dokumentumai kijelölik a fő
irányokat, megalapozza a képzési és bértámogatást. A 2. főtevékenység
eredményei, tapasztalatai pedig beépülnek a paktum működésébe.
Az 1. főtevékenység keretében először meg kellett alapozni egy jól működő
és hosszú távon fenntartható partnerséget, amelyben valamennyi releváns
szereplő képviselteti magát – csak ezzel garantálható, hogy valóban
minden munkaerőpiaci probléma, adottság, lehetőség és érdek a felszínre
kerüljön. Ezzel párhuzamosan zajlott egy kérdőíves igényfelmérés a
munkaadók körében a 2. főtevékenység megalapozásához.

A paktum tervezett beavatkozásai igazodnak a térség foglalkoztatási
helyzetéhez, az 1. főtevékenység (paktum elem) és 2. főtevékenység
(képzési-foglalkoztatási elem) megvalósítása szinergiát mutat.
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Az 1. főtevékenység keretében először meg kellett alapozni egy jól működő
és hosszú távon fenntartható partnerséget, amelyben valamennyi releváns
szereplő képviselteti magát – csak ezzel garantálható, hogy valóban
minden munkaerőpiaci probléma, adottság, lehetőség és érdek a felszínre
kerüljön. Ezzel párhuzamosan zajlott egy kérdőíves igényfelmérés a
munkaadók körében a 2. főtevékenység megalapozásához.
Mindezek alapján a paktum tagjai közösen meghatározták, hogy a térség
gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésében milyen stratégiai irányvonalakat
kell követni. Ezekre épülnek, illetve ezek elérését szolgálják a 2.
főtevékenység keretében megvalósítandó szolgáltatási, képzési és
foglalkoztatási projektelemek. Ebben meghatározó szerepe van a
munkaerőigény folyamatos nyilvántartásának is, amelyet a Paktumiroda és
a Kormányhivatal közösen fog végezni.
Nem utolsó sorban a monitoring mutatók célértékének elérésénél kell
szorosan egymásra épülnie a két főtevékenységnek: jóllehet az
indikátorvállalások teljesítése alapvetően a 2. főtevékenység keretében
valósítható meg, az 1. főtevékenységnek is támogatnia kell ezt a
folyamatot.

5.2.

A projektben tervezett ESZA tevékenységek:
1.) támogatják a térség gazdasági és foglalkoztatási helyzetének
javítását,
2.) a támogatási kérelemben vállalásra került, hogy a foglalkoztatás
ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben részesülnek a
TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő
vállalkozások humán-erőforrás igényeit kiszolgáló fejlesztések,
3.) valós hozzáadott értékkel bírnak a partnerségek működéséhez és
fenntartásához.
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1.) Az MT 4.1.3 fejezete tartalmazza a projekt hatásainak elemzését, köztük
a gazdasági-munkaerőpiaci hatásokét is.
2.) A partnerek vállalják, hogy a TOP és GINOP ERFA forrásaiból
megvalósuló vállalkozásfejlesztések humánerőforrás igényeire kiemelt
figyelmet fordítanak, és igény esetén pénzügyi támogatást nyújtanak a
szükséges képzésekhez és a foglalkoztatáshoz. Ezt a Paktumiroda fogja
biztosítani a következő módon:
- egyfelől folyamatosan nyomon követi a térségben támogatott
releváns projekteket,
- másfelől az Irányító Csoport számára összeállítandó döntés-előkészítő
anyagban külön jelöli az ilyen jellegű megkereséseket, az Irányító
Csoport pedig ez alapján hozza meg a döntését a képzési és
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munkaerőigényekről.
3.) Az MT 4.1.6 fejezete mutatja be a fenntartás részleteit. A paktum
működési dokumentumai tartalmazzák a szervezeti szintű szabályokat és
lépéseket, amelyek meghatározzák a működés kereteit. A partnerek úgy
határozták meg a tevékenységeket, hogy azok valós hozzáadott értékkel
bírjanak a partnerség működéséhez és fenntartásához.

5.3.

5.4.

Legalább 25 fő képzése és/vagy foglalkoztatása valósul meg a projektben,
figyelembe véve a 3.1.2 B) b. pontot is.

Az MT 2.4 fejezete mutatja be az indikátorvállalásokat.

Az MT-ben bemutatottak szerint a projekt épít a megyében működő
paktumokra, tapasztalatokra.

A megyei, helyi, valamint az megyei jogú városok által létrehozott
paktumoknak szinergiában kell működniük – ez vonatkozik a célkitűzésekre,
a tevékenységekre és azok ütemezésére, valamint a megye és a térség
kulcságazataira is (a kulcságazatokat az MT 1.2 és 1.3 fejezetei
tartalmazzák). Mivel a megyei paktumprojekt megvalósítása már
elkezdődött, így jelen projekt ütemezését hatékonyan és eredményesen
lehet igazítani a megyei szintű tevékenységekhez, és be lehet építeni az
abban felhalmozott tapasztalatokat.
A partnerek vállalják, hogy a paktum projektfejlesztési és megvalósítási
szakaszában egyaránt figyelembe veszik a megye területén már működő
foglalkoztatási együttműködések tapasztalatait:
- figyelembe veszik a megyei paktum – mint ernyőszervezet – szakmai
ajánlásait;
- részletesen tanulmányozzák a paktumprojektek keretében elkészült
dokumentumokat (Megvalósíthatósági Tanulmány, paktum működési
dokumentumai, foglalkoztatási stratégia és akcióterv);
- rendszeresen egyeztetnek a megye területén működő paktumokban
résztvevő szakemberekkel (projektmenedzsment, paktumiroda,
Kormányhivatal szakemberei, külső szakértők), így kölcsönösen
felhasználhatják egymás tapasztalatait;
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-

6.

a megismert jó gyakorlatokat adaptálják a vásárosnaményi térségi
paktum folyamataiba.

Hatás

6.1.

A fejlesztés hangsúlyt helyez a megyei munkaerőpiac védelmére.

A tevékenységek mindegyike egyértelműen arra irányul, hogy a térség
munkaerőpiaca a belső erőforrásokra és potenciálra épülve megerősödjön
– ez és a megyén belüli paktumokkal kapcsolatos szinergia fentebb már
bemutatott mechanizmusai (pl. kulcságazatok támogatása, megyei szintű
koordináció) garantálják a megyei munkaerőpiac védelmét. Mindezeken
felül a partnerek deklaráltan is vállalják, hogy a projekt megvalósítása során
kiemelt figyelmet fordítanak a megyei munkaerőpiac védelmére.

6.2.

A fejlesztés támogatja a helyi gazdasági szektor erősödését, új
beruházásokat generál, a vállalkozások működési környezete javul a
foglalkoztatást támogató beavatkozások révén.

Az MT 4.1.3 fejezete tartalmazza a projekt hatásainak elemzését, köztük a
gazdasági hatásokét is.

6.3.

A munkaerő foglalkoztatottsága javul, képzettségük, készségeik
fejlesztésével.

Az MT 4.1.3 fejezete tartalmazza a projekt hatásainak elemzését, köztük a
munkaerőre kifejtett hatásokét is.

7.
7.1.

7.2.

Fenntarthatóság
A tervezett fejlesztés hozzájárul az adott térségben a népesség
megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség
fenntartásához és segíti a letelepedni vágyókat az elhelyezkedésben.

Az MT 4.1.3 fejezete tartalmazza a projekt hatásainak elemzését, köztük a
komplex társadalmi hatásokét is.

A fejlesztés eredménye a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait is
kiegészíti, szolgálja.

A partnerek vállalják, hogy folyamatosan nyomon követik a térségben
megvalósított és megvalósítani tervezett fejlesztéseket annak érdekében,
hogy maximális térségi szintű szinergiát tudjanak biztosítani. Ezt a
Paktumiroda fogja biztosítani a következő módon:
- egyfelől folyamatosan nyomon követi a térségben tervezett releváns
projekteket,
- másfelől az Irányító Csoport számára összeállítandó döntés-előkészítő
anyagban külön jelöli az ilyen jellegű megkereséseket, az Irányító
Csoport pedig ez alapján hozza meg a döntését a képzési és
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Az MT 4.1.3 fejezete részletezi a projekt hatásait, azon belül kitér a területi
kiegyenlítődésre is.

7.3.
8.

8.1.

9.

9.1.

A paktumszervezet működésének hosszú távú (támogatási időszakon
túli) működése és szakmai, valamint pénzügyi fenntartása biztosított,
erre vonatkozóan a támogatást igénylő garanciákat jelöl meg.

Az MT 4.1.6 fejezete tartalmazza a fenntartás részleteit.

Esélyegyenlőség
A projekt figyelembe veszi az esélyegyenlőségi célkitűzéseket, a
partnerség létrehozatalában és működtetésében, a képzés és
foglalkoztatás során esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe veszi,
nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem.

Az MT 2.1 fejezete mutatja be a célrendszert – ezen belül a horizontális
célokat is, amelyek egyike az esélyegyenlőség. Ezen kívül az MT 4.1.3
fejezet tartalmazza az esélyegyenlőségi vállalásokat.

Költséghatékonyság

A tervezett projekt-méret gazdaságos, az 1. (paktum elem) és 2.
főtevékenység (képzési-foglalkoztatási elem) aránya megfelelő, a
költségek a minta költségvetési táblázat alapján kerültek tervezésre, az
egységárak nem haladják meg a minta költségvetési táblázatban
rögzített maximálisan elszámolható egységárakat, a pénzügyi tervezés
egyensúlyt mutat, és a vállalt indikátorok biztonsággal megvalósíthatók.
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A pénzügyi terv (MT 4.1.4 fejezet) és a támogatási kérelem mellékleteként
benyújtott költségvetés alapján valamennyi előírt feltétel teljesítésre
került.
Az indikátorok teljesítése és nyomon követése elsősorban a
Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, mivel a munkaerőpiaci szolgáltatások
biztosítása, a képzések szervezése és a foglalkoztatási támogatások
nyújtása a Kormányhivatal feladata. A Kormányhivatal a Szabolcs-SzatmárBereg megye területén megvalósuló valamennyi paktumban konzorciumi
partner, így hatékonyan össze tudja hangolni az indikátorvállalások
teljesítését (pl. ha egy helyi paktumban időarányos elmaradást tapasztal,
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akkor nagyobb figyelmet tud fordítani arra a projektre). Az indikátorok
célértékeit (figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat és a
kötelezően ellátandó feladatokat) a sokéves tapasztalata alapján határozta
meg, amelyeket hasonló projektek megvalósítása során szerzett. Ennek
megfelelően – és a költségvetés alapján – az indikátorvállalások reálisak,
teljesíthetők és megfelelnek a központilag meghatározott módszertannak,
továbbá igazolják, hogy a projekt megfelelő mértékben hozzájárul a
Felhívásban foglalt célok eléréséhez, valamint a megyei és térségi szintű
fejlesztési irányvonalak érvényesítéséhez, a munkaerőpiaci problémák
kezeléséhez.

9.2.

A felhívás 5.7 pontjában a szakmai jellegű belső költségvetési korlátok
pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

10.

Eredményesség

10.1.

A pénzügyi terv (MT 4.1.4 fejezet) és a támogatási kérelem mellékleteként
benyújtott költségvetés alapján valamennyi előírt feltétel teljesítésre
került.

A fejlesztési elképzelés reálisan és forrásarányosan hozzájárul az adott
területi szereplőre vonatkozó indikátorteljesítéshez.
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Az indikátorok teljesítése és nyomon követése elsősorban a
Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, mivel a munkaerőpiaci szolgáltatások
biztosítása, a képzések szervezése és a foglalkoztatási támogatások
nyújtása a Kormányhivatal feladata. A Kormányhivatal a Szabolcs-SzatmárBereg megye területén megvalósuló valamennyi paktumban konzorciumi
partner, így hatékonyan össze tudja hangolni az indikátorvállalások
teljesítését (pl. ha egy helyi paktumban időarányos elmaradást tapasztal,
akkor nagyobb figyelmet tud fordítani arra a projektre). Az indikátorok
célértékeit (figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat és a
kötelezően ellátandó feladatokat) a sokéves tapasztalata alapján határozta
meg, amelyeket hasonló projektek megvalósítása során szerzett. Ennek
megfelelően – és a költségvetés alapján – az indikátorvállalások reálisak,
teljesíthetők és megfelelnek a központilag meghatározott módszertannak,
továbbá igazolják, hogy a projekt megfelelő mértékben hozzájárul a
Felhívásban foglalt célok eléréséhez, valamint a megyei és térségi szintű
fejlesztési irányvonalak érvényesítéséhez, a munkaerőpiaci problémák
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kezeléséhez.

10.2.

A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor
esetében célérték vállalást tesz.

Az MT 2.4 fejezete mutatja be az indikátorvállalásokat.

Forrás: saját szerkesztés
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7
7.1

MELLÉKLETEK
A paktumprojekt képzései keretében potenciálisan érintett szakmacsoportok listája

1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
9. Építészet
10. Könnyűipar
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelem
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-turisztika
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság
21. Élelmiszeripar
22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
23. Vízügy
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7.2

A paktumhoz kapcsolódó legfontosabb TOP és GINOP felhívások
18. táblázat: A paktumhoz kapcsolódó legfontosabb TOP és GINOP felhívások
Felhívás

A felhívás fókusza

GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű
termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és
bővítésének céljából, lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok,
valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor
szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére,
fenntartására.

GINOP-1.2.2 Mikro-, kis és
középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának
erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások
támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és
a helyi gazdaság megerősítése

GINOP-1.3.1 Mikro-, kis-, és
középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása

A vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások
külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység
támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a
piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása
által

GINOP-2.1.1 Vállalatok K+F+I
tevékenységének támogatása

A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének
növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek
támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek
prototípusainak kifejlesztését eredményezik

GINOP-2.1.7 Prototípus, termék-,
technológia- és
szolgáltatásfejlesztés

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott
intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles
körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai
fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt (a fejlesztések két, piaci alapon
nehezen finanszírozható fázisára koncentrálva: a KKV-k házon belüli
prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív
termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára)

GINOP-5.2.4 Gyakornoki program
pályakezdők támogatására

A közvetlen munkahelyteremtés , valamint az iskolai rendszerű képzésben,
felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés
hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz
segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése (bér- és
járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok
foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt
lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység
ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális
feltételeinek kialakítására is)

TOP-1.1.1 Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.2 Inkubátorházak
fejlesztése
TOP-1.1.3 Helyi
gazdaságfejlesztés

A vállalkozói környezet, az üzleti infrastruktúra és a helyi gazdaság
fejlesztése

TOP-1.2.1 Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

A térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus
turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai
vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg: a helyi,
térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített,
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Felhívás

A felhívás fókusza
természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a
térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a
foglalkoztatás növelése érdekében

TOP-1.3.1 Gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
TOP-3.1.1 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

A közlekedési fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a megyei jogú városok
gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a
munkavállalók számára.

TOP-1.4.1 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével

A 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves
gyerekek óvodai elhelyezését szolgáló intézmények fejlesztésének
támogatása

TOP-2.1.1 Barnamezős területek
rehabilitációja
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása

A vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakítása: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a
városüzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új,
zöldterületi rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó,
fenntartható városi terület jöjjön létre

TOP-4.1.1 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az
egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és
hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak a fokozása

TOP-4.2.1 Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

A szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival
összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak
javítása a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

TOP-4.3.1 Leromlott városi
területek rehabilitációja

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való
kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében

TOP-5.2.1 A társadalmi
együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex
programok

A leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők
közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja a társadalmi hátrányok
kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés,
kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és
közbiztonsági programokkal

Forrás: saját szerkesztés

97

