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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok számára a
foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok
létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása
érdekében.
Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi
foglalkoztatási gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok) a szubszidiaritás elve mentén,
a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős
együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése,
foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A területi
kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját egyrészt a munkaerő
minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak
csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő- minőség és tudás
fejlesztésével kívánják megvalósítani. A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli
különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők
összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott komplex
programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó
különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és
versenyképességének javításával kívánják csökkenteni. A munkaerő-piaci helyzet és a
foglalkoztatási lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt
fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégiák és
programok
kialakítására.
Magyarországon
a
foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési
kezdeményezések/paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági
élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a
vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják
stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a
gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.
A felhívás kiemelt célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő 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 programok valósulhatnak meg.
A helyi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére
kiterjedő célokkal és tevékenységekkel tud működik. Releváns szereplők bevonásával

partnerséget hozhatnak létre, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést
készíthetnek, majd stratégiát alkothatnak, paktum-programot készíthetnek és valósíthatnak
meg. Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, továbbá
összehangolhatják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat,
aktív kapcsolatot tarthatnak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző
szervezetekkel, támogathatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgozhatnak és
megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési – és foglalkoztatási programokat.
Közreműködhetnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
(IH) hirdette meg az 10053/2016. (I. 18.) számú Kormányhatározatban szereplő éves
fejlesztési keret alapján.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és
helyi/megyei jogú városi szinten.
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
A pályázatot Várpalota Város Önkormányzata konzorciumvezetőként a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal közösen, a Várpalotai Járás területére vonatkozóan valósítja meg az
alábbiak szerint.
Megvalósításra rendelkezésre álló keretösszeg: 594.000.000,- Ft, melynek 15%-a a
konzorciumvezetői feladatok elvégzésére kerül felhasználásra.
Pályázat benyújtási határideje 2016. augusztus 31.
Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: Támogatói Szerződés hatályba lépését követő,
legfeljebb 60 hónap.
A pályázati felhívás tartalmáról készített rövid összefoglaló az előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

Várpalota, 2016. július 13.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. július 15-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:

………/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozat:

1) Várpalota

Város

Önkormányzati

Képviselő-testülete

elhatározza,

hogy

konzorciumvezetőként pályázatot nyújt be a „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című pályázati konstrukcióra (a felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15.).
2) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat előkészítésére, a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére
továbbá felkéri a pályázat határidőben történő benyújtására.
3) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal való tárgyalások lefolytatására, valamint a
konzorciumi együttműködési megállapodás előkészítésére és aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Talabér Márta polgármester
Közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő
V á r p a l o t a , 2016. július 15.
Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

