A FOGLALKOZTATÁSBAN

A második esztergomi
TOP foglalkoztatási paktum projekt eredményei

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002

Kedves Olvasó!
Komárom-Esztergom megye és benne az Esztergomi járás
szervezeteinek együttműködése révén tárhatjuk most az
érdeklődők elé a Foglalkoztatási paktum folytatása
Esztergom járás területén elnevezésű európai uniós projekt
összefoglaló kiadványát.
A kezdeményezés 2016 tavaszáig nyúlik vissza. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program megyei szintű
fejlesztési irányvonalait a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat a Stabilan az élvonalban című Integrált
Területi Programjában határozta meg. A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal stratégia partnerként
társult a megyei program foglalkoztatás bővítési célkitűzéseinek megvalósításához járási
projektjeivel.
Az Esztergomi járásra vonatkozó foglalkoztatásfejlesztési terveket a Kormányhivatal és
konzorciumi partnere, Esztergom Város Önkormányzata – a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai
partnerségében – két ütemben, két egymásra épülő projektben valósította meg.
A két program eredménye, hogy a mindösszesen456 millió forint támogatás felhasználásával
325 fő álláskereső élethelyzetén tudtunk javítani, közülük 58 fő esetében piacképes képzéssel.
242 személy helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon, melyhez több mint 290 millió forint
bérjellegű támogatást nyújtottunk 187, a térségben működő vállalkozásnak.
Az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum által meghatározott célkitűzések megvalósítását
nem kívánjuk a jelen projekttel véglegesen lezárni, hiszen a következő európai uniós
programozási ciklusban is hasonló fejlesztéseket tervezünk.
Tisztelettel: Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott
Kedves Olvasó!
Mindig öröm, ha olyan eredményről számolhat be az ember, ami a
lehető legszélesebb társadalmi réteget mozgatja meg, és ami olyan
céllal születik, hogy azokat segítse, akiknek arra a leginkább
szükségük van. Még nagyobb öröm, ha mindez nemcsak pillanatnyi
segítséget, hanem hosszú távú megoldást kínál azok számára, akik
felzárkózásra szorulnak.
Lezárult egy szakasz, de nem egy folyamat. A Foglalkoztatási Paktum,
melynek létrehozása és működtetése a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal és Esztergom Város Önkormányzata konzorciumi
partnerségében megvalósított projekt keretében történt, lehetőséget
biztosított a város munkaerőpiaci szereplői számára, hogy
együttműködések révén emeljék a foglalkoztatási színvonalat. A siker
érdekében a munkaerőpiaci folyamatokban részt vevő vállalkozások,
civil szervezetek, képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív
tagjai voltak. Úgy érzem, a paktum maximálisan elérte a célját, hiszen olyan stratégia jött létre,
ami segíti a város egészséges munkaerőpiaci egyensúlyának megteremtését azáltal, hogy a
munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak, és az itt lévő,
illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő munkaerő érhető el.
Polgármesterként úgy érzem, a legtöbb, amit ezen a területen tehetünk, ha továbbra is
összehangoljuk a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, és folytatjuk a megkezdett munkát.
A projekt most lezárul, de a folyamatnak tovább kell haladni, s keresni a lehetőséget arra, hogy
folytatólagos együttműködés által javítsuk a foglalkoztatási mutatókat, és elérjük, hogy minél
többen boldoguljanak az elsődleges munkaerőpiacon.
Hernádi Ádám polgármester

PROGRAM ÉS PROJEKT CÉLOK
Program célok
Magyarország Kormánya az Európai Unió Bizottságával kötött Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli
különbségek mérséklését, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, a
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatását, és a
foglalkoztatási szint emelését. A cél elérését a Kormány a megyei önkormányzatokkal,
kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, megyei
szereplők együttműködésével valósítja meg.
Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás
területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű
foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával
járuljon hozzá. A fenti célok érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: TOP) keretében három munkaerőpiaci program került
kihirdetésre, ezek közül az egyik a TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések
című konstrukció.
A program olyan foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezések,
megállapodások, paktumok megvalósítására szolgál, melyek célja a gazdasági élet
helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak,
önkormányzatnak,
a
vállalkozásoknak, valamint a civil
A program célcsoportjai
szféra képviselőinek összefogása, a
1. Alacsony iskolai végzettségűek
stratégiai célok és az erőfeszítések
(legfeljebb általános iskolai végzettség,
összehangolása a gazdaság és a
ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
munkaerőpiac
fellendítése
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti
érdekében.
pályakezdő álláskeresők
3. 50 év felettiek
A
megyei
kormányhivatalok
4. GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről,
megkerülhetetlen,
kötelező
csecsemőgondozási díjról, gyermekek
konzorciumi partnerek ezekben a
otthongondozási díjról, ápolási díjról
projektekben. Elsődleges feladatuk a
visszatérők, vagy legalább egy
teljes támogatási keret nagy részét
gyermeket egyedül nevelő felnőttek
(legalább
70%-át)
kitevő,
a
5. Foglalkoztatást helyettesítő
célcsoport
képzéséhez
és
támogatásban részesülők
foglalkoztatásához
kapcsolódó
6. Tartós munkanélküliséggel
tevékenységek ellátása.
veszélyeztetettek
7. Megváltozott munkaképességű
A program 10 célcsoportját az adott
személyek
térségben élő, munkát vállalni
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
szándékozó, hátrányos helyzetű
9. A közfoglalkoztatásból a nyílt
álláskereső személyek, illetve a
munkaerőpiacra visszavezethetők
közfoglalkoztatottak és az inaktívak
10. Inaktívak
alkotják.

A képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek támogathatóak
(kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása
szerinti mértékben és időtartamban):
Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
 képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
 a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
 a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek
megtérítése
Elhelyezkedést segítő támogatások
 bértámogatás nyújtása
 munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb
90 nap)
 legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás biztosítása 4 hónap továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel
 a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
 mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti
nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások
 a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség
támogatása
 a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 a szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet
költségeinek támogatása
 a szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó
költségek támogatása
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
(maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás)

A két Esztergom járásbeli foglalkoztatási paktum projekt alapadatai
Projekt elnevezés és
Konzorciumi
Támogatás
Megvalósítási
azonosító
partnerek
összege
időszak
Foglalkoztatási paktum
Komárom-Esztergom
215.500.000 Ft
2017. 01. 09. –
megvalósítása Esztergom járás
Megyei Kormányhivatal
2018. 10. 31.
területén
(konzorciumvezető),
TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 Esztergom Város
Önkormányzata
Foglalkoztatási Paktum
240.440.612 Ft
2018. 11. 01. –
(konzorciumi tag)
folytatása Esztergom Járás
2021. 03. 31.
területén
TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002
Összesen
455.940.612 Ft 4 év és 3 hónap

Projekt célok
Induláskor az alábbi projekt
célok és eredmények kerültek
meghatározásra,
melyek
a
jelenlegi második fejlesztés
során is megerősítést nyertek:

A projekt célja olyan munkaerő
kínálat
kialakítása,
amely
megfelel a járásban működő
vállalkozások
munkaerőpiaci
igényeinek,
és
ezáltal
közvetlenül
szolgálja
a
gazdaságfejlesztési
célok
elérését. Ezt egy komplex,
képzéssel
egybekötött
foglalkoztatási
program
megalkotása révén éri el,
melynek irányító és koordináló
szerve
a
megalakítandó
Esztergom Járási Foglalkoztatási
Paktum.

A projektmegvalósítás főbb szakmai
tevékenységei
 paktumiroda biztosítása paktum koordinátorral
és a szükséges eszközök beszerzése,
 szakmai anyagok felülvizsgálata (pl.
Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv, Ügyrend és
SzMSz, Munkaprogram, 3 projektterv),
 paktumszervezet megújítása (minimum 15 tagú
paktum járási önkormányzatok, képző
intézmények, civil és egyházi szervezetek, cégek
bevonásával; Foglalkoztatási Fórum, Irányító
Csoport működtetése),
 képzések megvalósítása (minimum 25 fő
célcsoport személy részére) a járási munkáltatói
igényekre alapozottan,
 a célcsoport részére bér- és bérköltség
támogatása, kapcsolódó egyéb költségek,
képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása,
 munkaerőpiaci szolgáltatások (információ
nyújtás, mentorálás) biztosítása,
 kötelező nyilvánosság biztosítása,
 a projekttel összefüggésben végzett
kommunikációs és marketing tevékenységek,
foglalkoztatást elősegítő rendezvények
megvalósítása.

Elvárás, hogy a paktum a
helyben jelentkező igényekre
minél teljesebb körű programot
tudjon megvalósítani képzési,
bér- és bérköltség, valamint
kiegészítő támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén.
A projekt elvárt eredményeit a Megvalósíthatósági Tanulmány foglalta össze:

„A fejlesztés eredményeképpen jelentősen növekszik a hátrányos helyzetű (pl. megváltozott
munkaképességű) személyek, a munkanélküli, az inaktív, valamint a közmunkaprogramból
kiemelt emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. Az együttműködés
további hozadéka, hogy erősödik a térség munkaerő-megtartó és -vonzó képessége, ezáltal
csökken a helyi gazdasági szervezetek kiszolgáltatottsága (pl. szakemberhiány
mérséklődése), összességében javul versenyképességük.”
Az első projekt keretében a paktumszervezet összefogásával megszületett a járás
középtávú Foglalkoztatási Stratégiája, melyet 2017. május 31-én fogadott el a
Foglalkoztatási Fórum javaslatára az Irányító Csoport.
A stratégiai dokumentumok felülvizsgálatára 2019 tavaszán került sor. A Foglalkoztatási
Paktum 2019. április 4-ei ülésén hagyta jóvá a felülvizsgálati eredményeket. Érdemben
nem változtak a célkitűzések, lényegében a második projektben vállalt tevékenységek és
indikátorok rögzítése, illetve néhány kisebb módosítás zajlott le.

A PAKTUMSZERVEZET ÉS A PROJEKTMEGVALÓSÍTÓK
A konzorcium
A projekt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető, és
Esztergom Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner együttműködésében
valósult meg.
A Paktumszervezet

Az Együttműködési Megállapodás aláírásával az alábbi tagok 2017. április 28-án
létrehozták az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktumot:
- Konzorciumvezető
1. Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
- Konzorciumi partner
2. Esztergom Város Önkormányzata
- Kiemelt partnerek
3. Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat
4. Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
- Képző intézmények
5. Tatabányai Szakképzési Centrum
6. Esztergomi Kolping Katolikus
Középiskola
7. KLIK Tatabányai Tankerület (később
Esztergomi Tankerületi Központ)

- Vállalkozások képviselője
8. Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület
- Önkormányzatok
9. Nyergesújfalu Város Önkormányzata
10. Pilismarót Önkormányzata
11. Süttő Község Önkormányzata
12. Tát Község Önkormányzata
13. Bajót Község Önkormányzata
- Civil szervezetek
14. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza
15. Határtalan Szív Alapítvány
- Egyházi szervezet
16. Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
17. Boldog Ceferino Intézet

A jelenlegi projekt indulásakor az összes szervezeti tag megerősítette részvételét a
Paktumban, egy esetben jogutód létrejöttével cserélődött az eredeti oktatási szervezet
személye.
A Foglalkoztatási Paktum célja megalakulásakor az volt, hogy a foglalkoztatás- és
gazdaságfejlesztés keretében programszerű és integrált, valamennyi releváns gazdasági
ágazatot felölelő, valós és fenntartható együttműködés valósuljon meg, mely rövid távon
érzékelhető hatásai mellett hosszú távon is hozzájárul a járás gazdasági fejlődéséhez és a
lakosság életszínvonalának növeléséhez.

Foglalkoztatási Fórum ülés Esztergomban a KEMKIK épületében

A paktumszervezet három fő egységből áll, melyek
tevékenységei egymásra épülnek:

1. Foglalkoztatási Fórum: a Foglalkoztatási Paktum 17
fő partnersége alkotja, biztosítja és egyben megtestesíti
a Paktumon belül a demokráciát, valamint a
nyilvánosságot.
2. Irányító Csoport: a Foglalkoztatási Paktum 6 fős
végrehajtó, ügyviteli, operatív szerve. Tagszervezetei:

Esztergom Város Önkormányzatának képviselője,

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
képviselője,

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
képviselője,

a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviselője,

a járási önkormányzatok képviselője: Tát Város
Önkormányzatának képviselője,

a képző intézmények képviselője: a Tatabányai
Szakképzési Centrum képviselője.

Megvalósult
paktumszervezeti ülések
2019. február 19.
A Fórum első tájékoztató
ülése
2019. április 4.
A Fórum második ülése és az
Irányító Csoport első ülése: a
felülvizsgált, illetve új
stratégiai dokumentumok
jóváhagyása
2019. november 29.
A Fórum 3., az Irányító
Csoport 2. ülése.
2020. március 2.
A Fórum 4., az Irányító
Csoport 3. ülése
A jelenléti ülések a
járványhelyzet miatt nem
folytatódhattak.

3. Paktum koordinátor (paktumirodával) és projektmenedzsment: kapcsolattartó,
koordináló, tájékoztató, technikai feladatokat látnak el, a projekt megvalósításában
vesznek részt.

A projekt szakmai programjának megvalósítását, a célcsoport tagok felkutatását,
programba vonását és a támogatások nyújtását a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya végzi, kiemelten
a TOP projekttel foglalkozó szakmai megvalósítók. Munkájukat segítik az osztály további
munkatársai. Az ügyfelekkel, partnerekkel történő ügyintézést (nyilvántartásba vétel;
együttműködési megállapodások, hatósági szerződések megkötése), a támogatások
pénzügyi elszámolását, a pénzügyi folyamatok nyilvántartását a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat egészében, országosan egységesített informatikai úgynevezett Integrált
Információs Rendszerben (IR), illetve a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetését
támogató Integrált Pénzügyi Információs Rendszerben (TOPPIR) végzik.
A megyei szintű foglalkoztatási projektek „B” főtevékenységeit (ügyfelek bevonása,
támogatások, szolgáltatások nyújtása) a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztálya fogja össze, a TOP programok szakmai felügyeletét pedig az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya látja el.

A megyei foglalkoztatási paktum projektek közti szinergiát, a területi lehatárolások
megvalósítását a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat biztosítja.

Ülésezik az Irányító Csoport

PROJEKT EREDMÉNYEK
Mivel a két esztergomi foglalkoztatási paktum projekt egymásra épült és hasonló
elvárásokat teljesített, ezért az alábbiakban több helyen a két projekt mutatóit különkülön, és az összesített eredményeket egyaránt feltüntettük
feltüntettük. Az előző, az első fejlesztésre
fókuszáló összegző kiadványhoz képest egyes esetekben új, végleges értékeket közlünk.
Az ügyfelek projektbe vonása

Széles körű együttműködés eredményeképpen történt a célcsoport tagok projektbe
vonása 2019 áprilisától kezdve
kezdve. A Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatalának
Foglalkoztatási Osztálya által történt a leendő ügyfelek kiválasztása a TOP program,
valamint a jogszabályok
gszabályok által meghatá
meghatározott feltételrendszer mentén.
2021. január 31-ig 157 álláskeresőt vontunk be a projektbe. Ebből a létszámból 117
fő segítségünkkel foglalkoztatásba is került: 94 fő elhelyezkedett, 23 fő pedig saját
vállalkozása beindításához kapott támogatást.

TOP-5.1.215-ös 1.
projekt
TOP-5.1.216-os 2.
projekt
Összesen

A projektekben vállalt iindikátorok (2021. január 31-ei
31 állapot)
Álláshoz jutók száma
Munkaerőpiaci
Az álláshoz jutók közül
(min. 6 hónap
szolgáltatásokban
a támogatás után 6
résztvevők száma
folyamatos
hónappal állással
(PO25)
foglalkoztatással)
rendelkezők száma
(PR25)
(PR26)
Projektben Teljesített Projektben Teljesített Projektben Teljesített
vállalt
vállalt
vállalt
139 fő
156 fő

295 fő

168 fő
(121%)

61 fő

325 fő
(110%)

128 fő

157 fő
(101%)

67 fő

117 fő
(192%)

a fenntartási
időszakban
realizálódik

Projektbe bevontak célcsoportonként

40
30
20
10
0

15 fő
14 fő

29 fő

122 fő
(813%)

a fenntartási
időszakban
realizálódik

Képzések megvalósítása
A projektben 25 fő képzését vállaltuk. A képzések kiválasztásánál a stratégiában
meghatározott irányvonalakat, a konkrét munkáltatói igényeket, az ügyfélállomány
összetételét, az ügyfelek igényeit, valamint a projekt megvalósítási időszakát egyaránt
figyelembe vettük. 2019 decemberében a targoncavezető és raktáros képzésen 15
ügyfél szerzett sikeresen képesítést, az élelmiszer- és vegyi áru eladó képzésen 2020
júliusában pedig 11 fő. Annak ellenére, hogy a vírushelyzetből adódóan kénytelenek
voltunk a második oktatási eseményt egy ideig szüneteltetni, a lemorzsolódás csak
minimális volt (2 fő). Mindkét képzés helyben, Esztergomban valósult meg.
A két projekt összesített képzési adatai az alábbi táblázatban olvashatóak.
A képzés neve

Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (targoncavezető) +
gépkezelői jogosítvány
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (targoncavezető) +
gépkezelői jogosítvány
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (targoncavezető) +
gépkezelői jogosítvány +
raktáros képzés
Élelmiszer-, vegyiáru eladó

Összesen

Képző intézmény

A képzés
státusza

TOP-5.1.2-15-ös 1. projekt
Eurokt-Akadémia Kft. befejeződött
2018.
februárjában
Eurokt-Akadémia Kft. befejeződött
2018.
márciusában

TOP-5.1.2-16-os 2. projekt
Eurokt-Akadémia Kft. befejeződött
2019
decemberében
Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kereskedő és
Vendéglátó
Vállalkozók
Érdekképviseleti
Szervezete KISOSZ

befejeződött
2020
júliusában

Képzést sikeresen
elvégzettek száma
(fő)
16
16

15
11

58

Munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása
A Foglalkoztatási Osztály szakmai megvalósítói az összes, projektbe bevont ügyfél
esetében egyéni munkaerőpiaci programot építettek fel, és ezen terv szerint történt a
szolgáltatások kialakítása. Egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokat
(információ nyújtás, mentorálás, munkahelyi mentorálás), képzéseket és ahhoz járuló
támogatásokat nyújtottunk, segítettük az ügyfélnek elhelyezkedni az elsődleges
munkaerőpiacon, és folyamatosan figyelemmel kísértük foglalkozatását. A külső
munkaerőpiaci szolgáltatásokat az első projektben a Har Meron Hungary Kft. és az
Innobond Tanácsadó és Szolgáltató Kft. konzorciuma nyújtotta, míg a másodikban a
referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az Innobond Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. konzorciuma. Az alábbi táblázatban a jelenlegi és az előző projekt megvalósult
munkaerőpiaci szolgáltatásainak összesítése olvasható.

Megvalósult
munkaerőpiaci
szolgáltatások
Munkapiaci
információ nyújtás
Mentorálás

Munkahelyi
mentorálás
Tanácsadás
(pályaválasztási,

TOP-5.1.2-15-ös 1.
projekt (2018.
február – 2018.
október között)

TOP-5.1.2-16-os 2.
projekt
(2019. április – 2020.
december között)

126 alkalom

106 alkalom

232 alkalom

558 óra

a tanácsadási
szolgáltatásokat projekten
kívül biztosítottuk

558 óra

168 fő

525 alkalom

pályamódosítási,
álláskeresési,
munkatanácsadás)

157 fő

448 alkalom

Összesen

325 fő

973 alkalom

Bérjellegű támogatások nyújtása
A munkáltatói igények és a jogszabályi lehetőségek mentén bérjellegű támogatásokkal
is segítettük a projektbe bevont ügyfelek elhelyezkedését. Ezek az alábbiak voltak:

90 napos munkatapasztalat szerzési támogatás (100%-os),

maximum 8+4 havi 100%-os bérköltség támogatás,

maximum 8+4 havi 70%-os bértámogatás,

maximum 6 havi, a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá
válási támogatás.

A 108 bérjellegű és kapcsolódó támogatásban (pl. munkába járás költségeinek
biztosítása) részesített foglalkoztató szinte kivétel nélkül a megyében működik,
nagyobb részük az Esztergomi járás területén. Cégforma szerint a kft-k és az egyéni
vállalkozások részesültek a legnagyobb arányban ilyen jellegű kedvezményben, de a civil
szféra támogatottsága is jelentős. A vállalkozás méretét tekintve egyértelműen a helyi
mikro- és kisvállalkozások dominálnak. Ez az eredmény egybecseng a
paktumszervezet által megfogalmazott célkitűzésekkel is.
Bérjellegű támogatásokban részesült
vállalkozások száma

70%-os, legfeljebb 8+4 havi
bértámogatás
100%-os, legfeljebb 90 napos bérköltség
támogatás (munkatapasztalat-szerzési
támogatás)
100%-os, legfeljebb 8+4 havi bérköltség
támogatás
Vállalkozóvá válási támogatás

TOP-5.1.2-15ös első
projekt
33 db

TOP-5.1.2-16os második
projekt
33 db

55 db

26 db

62 db

9 db

37 db

23 db

Összesen
66 db
99 db
81 db

32 db

Ágazati besorolás szerint a
kereskedelem és gépjárműjavítás, az egyéb szolgáltatás, a
szálláshely
szolgáltatás
és
vendéglátás,
valamint
az
építőipar területére történt a
legtöbb támogatás kihelyezése.

Cégforma szerint a kft-k és az
egyéni vállalkozások részesültek
a legnagyobb számban támogatásban, de az önkormányzati
terület is számottevő, nyolc
esetben
minősült
kedvezményezettnek.
A vállalkozás mérete szerint
ezúttal is kijelenthető, hogy
zömmel a helyi mikro- és a
kisvállalkozások a program
nyertesei, hiszen összesen 83
esetben ítéltünk meg számunkra
támogatást (a 23 új egyéni
vállalkozás elindításának segítésén
kívül!), ami 97%-át teszi ki az
összes értéknek.
Bér-, illetve bérköltség támogatások esetében a továbbfoglalkoztatás időszaka legkésőbb
2020
végén
lezárult.
(A
továbbfoglalkoztatási kötelezettség
a támogatás nyújtás időszakának
felével egyezik meg.) A legfeljebb
90
napos
munkatapasztalat
szerzési támogatás, valamint a
vállalkozóvá válási támogatás nem
jár továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, de ennek ellenére a
projektben a legtöbbször ez is
megvalósult.)

Támogatások megoszlása
cégformánként (db)

(TOP-5.1.2-16-os második projekt)
Kft (49)
Egyéni váll. (18)
Önkormányzati
terület (8)

Nonprofit
szervezet (3)
Betéti társaság
(3)

Egyéb váll. (3)
Központi ktgv.-i
szerv (1)

Támogatások megoszlása a
vállalkozás mérete szerint
(db)

(TOP-5.1.2-16-os második projekt)
mikrovállalkozás
(1-9 fő) 59
kisvállalkozás
(10-49 fő) 24

középvállalkozás
(50-249 fő) 2
nagyvállalkozás
(250+) 0

A PROJEKT FŐBB ÁLLOMÁSAI
Előkészítés
2017 nyár –ősz
2017szeptember 29.
2018. június 18.
2018. december 12.

A projekt előkészítése

Támogatási kérelem benyújtása

Támogatói döntés

A Támogatási Szerződés aláírása
Megvalósítás

2018. november 1.
2019. eleje
2019. február 19.
2019. április 4.
2019. április 19.
2019. április
2019. augusztus 12.
2019. december 9.
2020. március 12.
2020. július 22.
2020. szeptember 30.
2020. december 31.
2021. március 31.
2021. április 1. – 2021.
június 30.
2022-2026

A megvalósítási időszak kezdete

A paktumszervezet megújítása

A megvalósításhoz szükséges munkatársak biztosítása
A projekt első, egyeztető fóruma

Foglalkoztatási Fórum és Irányító Csoport ülés

Az Esztergom járási foglalkoztatási stratégia dokumentumok
felülvizsgálatának elfogadása

Szerződéskötés a külső munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtókkal

Megindul az ügyfelek projektbe vonása
Elkészül a projekt szóróanyaga

Sikeresen befejeződik az Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(targoncavezető) + gépk.jog. + Raktáros képzés, 15 fő szerez
képesítést
10,66 millió forint többlettámogatásban részesül a projekt

Sikeresen befejeződik az Élelmiszer-, vegyiáru eladó képzés, 11 fő
szerez képesítést
Megvalósul a 157 fő munkaerőpiaci programokban részvevő
(PO25) indikátor

157 fő került be összesen a projektbe, ebből 117 fő foglalkoztatása
is megkezdődött. 23 fő vállalkozóvá válási támogatásban részesül
A projektmegvalósítási időszak zárása

A projekt adminisztratív zárása
Projekt fenntartás

Projekt fenntartási időszak, évenkénti beszámolóval

A kiadvány a Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén című, TOP-5.1.2-16KO1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében jelent meg. Kiadta Esztergom Város
Önkormányzata a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal közreműködésével. A projekt
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg, az Európai Szociális Alap
támogatásával.

A két esztergomi foglalkoztatási paktum projekt összesített eredményei

32 egyéni
vállalkozás
elindításának
segítése
187
foglalkoztató
támogatása

251 millió Ft
bérjellegű
támogatás

(94%-ban mikro- és
kisvállalkozások)

325 fő
projektbe
vont
álláskereső
242 fő
munkát kap

58 fő sikeres
képzése

segítségünkkel

325 fő részére
munkaerőpiaci
szolgáltatások
nyújtása

További információk a TOP
TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések programról:
https://nfsz.munka.hu/cikk/320/Terulet_es_Telepulesfejlesztesi_Operativ_Program_TOP
és a projektről:
http://www.kemkh.hu/paktumok/esztergom
http://www.kemkh.hu/paktumok/esztergom-folytatas

ESZTERGOM VÁROS ÖNKO
ÖNKORMÁNYZATA

KOMÁROM-ESZTERGOM
ESZTERGOM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

