Sajtóközlemény
Sikeresen lezárult az esztergomi foglalkoztatási paktum projekt
2021. június 28.
A „Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén” című európai uniós projekt
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Esztergom Város Önkormányzata
konzorciumi együttműködésében valósult meg.

A 2018 novemberében elindult és 2021. március végéig tartó, TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002
azonosító számú projekt szerves folytatása volt a 2018 októberében lezárult első körös fejlesztésnek.
Így az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum stratégiájában meghatározott célkitűzések, melyek a
járásban élő hátrányos helyzetű álláskeresőknek, inaktív személyeknek és a közfoglalkoztatásban
lévőknek az elsődleges munkaerőpiacra történő átvezetésére irányultak, két lépcsőben valósultak
meg.
A program során a szakemberek 240,44 millió forint európai uniós támogatás segítségével nyújthattak
valódi segítséget a munkapiac szereplői számára.
A projekt 10 célcsoportjába tartoztak az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy 30
év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők,
vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők, a közfoglalkoztatottak, az inaktívak, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a
megváltozott munkaképességűek, valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyek. Számukra
egyénre szabott, komplex foglalkoztatási programok valósultak meg. Ezek az egyéni tervek magukba
foglalták a különböző munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása mellett a képzéseket, a munkába
helyezés elősegítését, a foglalkoztatók számára bérjellegű támogatások biztosítását – az ügyfél
szükségleteinek megfelelően.
A fejlesztés eredményeként 157 álláskereső élethelyzetén sikerült javítani, közülük 28 fő szerzett
piacképes szakmát. 2021 tavaszáig 96 személy helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon,
túlnyomó többségben az Esztergomi járásban működő 85 mikro-, illetve kisvállalkozásnál. Ehhez a
Kormányhivatal több mint 98 millió forint bérjellegű támogatást nyújtott, továbbá 23 új egyéni
vállalkozás is segítséget kapott az induláshoz.
A két fejlesztéssel nem fejeződik be a Paktum középtávú stratégiájában írottak megvalósítása, hiszen
a tervezetten még a nyár első felében újrainduló megyei paktum projektbe bekerül az esztergomi járás
is – hasonló támogatásformákkal.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a http://www.kemkh.hu/paktumok/esztergom-folytatas oldalon
olvashatnak.
További információ kérhető: Galgovics Tamás (06-34-795-078; galgovics.tamas@komarom.gov.hu)

