1.sz. melléklet

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
Pályázat benyújtási határideje: 2016. augusztus 31.
Konzorcium tagjai:
Várpalota Város Önkormányzata
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Pályázatba bevonandó létszám: 385 fő
Pályázat összköltsége: 594.000.000,- Ft
Cél: Helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási
együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz,
melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási
programjaikat megvalósíthatják.
A)

Főtevékenység:

 Helyzetelemzés készítése – valamennyi releváns foglalkoztatási ágazatra
(munkaerő-piaci helyzet feltárása, problémák okainak elemzése stb.)
 Részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása
 Munkaprogram, projekttervek kidolgozása
 Igényfelmérések elvégzése
 Paktumiroda felállítása, működtetése: max 1 fő főállású koordinátorral
(Együttműködési megállapodások elkészítése) Együttműködési megállapodás
aláírása, TSZ hatályba lépését követő 6. hónap végéig
 Minősítés megszerzése
 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése- minta szerint
 Információáramlás és véleménycsere ösztönzése
 Figyelemfelkeltés- szélesebb körű partnerség
 Együttműködési hálózatok kialakítása
 Oktatás minőségének javítása
 Vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése
 Honlap kialakítás
 Munkahely megtartás, teremtés ösztönzése
B) Főtevékenység
Kizárólag kormányhivatal láthatja el:
 Folyamatos foglalkoztatás támogatása: min 6, max 12 hónap
 Képzésekben történő részvétel támogatása
 Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása
 Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (max 6 hónap minimálbér)
 Alkalmassági vizsgálatok megtérítése
Egyéb szervezet is elláthatja:
 Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek (Célcsoport toborzás, szolgáltatások
nyújtása)

Egyéb feltételek:
Projektmenedzsment: (Önkormányzat)
 1 fő projektmenedzser (felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai
tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén)
- 1 fő pénzügyi vezető (szakirányú felsőfokú, vagy mérlegképes könyvelői
végzettséggel és 5 éves releváns szakmai, és legalább 3 éves
projekttapasztalattal kell rendelkeznie)
Nyilvánosság biztosítása (Kötelező előírás szerint)
Helyi esélyegyenlőségi terv
TSZ hatályba lépését követő 6 hónapon belül 2 partneri találkozó
Kötelező bevonni a Megyei Önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi Iparkamarát
Minimum 25 fő álláskereső bevonása szükséges
Továbbfoglalkoztatás: Támogatott foglalkoztatás felével megegyező ideig
Csak olyan képzés finanszírozható mely szerepel a KH képzési jegyzékében
Célcsoport: Álláskereső hátrányos helyzetűek és inaktívak:









Alacsony iskolai végzettségűek
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
50 év felettiek
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül
nevelő felnőttek
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek12 (a munkanélküliségben töltött
időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is
beszámítható)
Megváltozott munkaképességű személyek
Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Bértámogatás szempontjából:








legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy
25 életévét nem töltötte be vagy
50. életévét betöltötte vagy
a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy
saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,
illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási
díjban részesült, vagy
nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt
rendszeres fizetett alkalmazásban.

Rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 60 hónap (TSZ hatályba lépésétől)
Záró kifizetés igénylés: 2021. december 31. (utolsó mérföldkő elérését követő 90
nap)
Területi korlát: MJV paktumával, illetve más helyi paktummal nem lehet átfedésben
Fenntartási kötelezettség: 5 év
Kizárólag konzorciumi formában lehetőség pályázatot benyújtani.
Kötelező tagok:
- Megyei kormányhivatal
- Releváns járásszékhely vagy térségi központ helyi önkormányzatát
Konzorcium vezető lehet:
- Megyei Kormányhivatal
- Helyi Önkormányzat
- Nonprofit gazdasági társaság
100%-os intenzitású.
Előleg: megítélt támogatás 50%, de legfeljebb 1.000 millió Ft
Kötelezően csatolandó mellékletek:





Megvalósíthatósági tanulmány
Előzetes költségvetési tervezet
Konzorciumi megállapodás
Megyei Önkormányzat által kiadott igazolás az illeszkedésről

