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Projekt területi lehatárolása:
A projekt hatásköre lefedi a Várpalotai Járás egészét.
A projekt céljai:
Várpalota Város Önkormányzatának vezetésével foglalkoztatási együttműködések, partnerségek
(paktumok) létrehozása, melyek - közösen kialakított stratégia mentén - megvalósíthatják képzési
és foglalkoztatási programjukat.
A program közvetlen célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport elhelyezkedésének segítése és
a munkaerőpiaci kooperációk erősítése foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések
támogatása révén. A projekt ösztönözni igyekszik a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
kezdeményezéseket, továbbá közreműködik a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének
kielégítésében.
A tervek szerint a projekt keretében összesen legalább 385 fő fog munkaerőpiaci
szolgáltatásban részesülni a járás területén. A projekt keretében a foglalkoztatók igényeinek
megfelelő, támogatott képzések valósíthatóak meg, illetve a foglalkoztatás elősegítése céljából a
vállalkozások bértámogatást is igénybe vehetnek. A projekt befejezéséig összesen 168 fő
álláskereső munkához jutását kell biztosítani.
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A projekt monitoring mutatói:
Célérték
Indikátor megnevezése
A
foglalkoztatás
paktumok
keretében álláshoz jutók közül
támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma
A foglalkoztatási paktumok
keretében álláshoz jutók száma
A foglalkoztatási paktumok
keretében munkaerő-piaci
programokban résztvevők száma

1.

2.
3.

2018.10.31.

2020.05.31.

7 fő

34 fő

34 fő

168 fő

77 fő

385 fő

A projekt során kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
A. Főtevékenységhez kapcsolódóan















Foglalkoztatási paktum létrehozása
Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv kidolgozása
Helyzetelemzés készítése
Munkaprogram és projekttervek kidolgozása
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Oktatás minőségének javítása
Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése
Paktumiroda működtetése
Együttműködési megállapodás aláírása
Minősítés megszerzése
Figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére
Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése,
piacra jutás segítése
Megyei
Gazdaságés
Foglalkoztatás-fejlesztési
Együttműködési
Program
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
Munkahely megtartás, teremtés ösztönzése

B. Főtevékenységhez kapcsolódóan



A célcsoport 6-12 hónapos folyamatos, támogatott vagy
nem támogatott foglalkozásának támogatása, vagy
önfoglalkoztatásának támogatása
Az álláskereső személyeknek, adott üres
álláshely betöltését fókuszba állító, célzott
képzésének és/vagy foglalkoztatásának
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támogatása a megyében feltárt munkaerőigényekhez igazodva
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása

