Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi
járásban
A kedvezményezett (konzorciumvezető) neve: Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Konzorciumi partner: Oroszlány Város Önkormányzata
A projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban
A szerződött támogatás összege: 215 500 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Kötelezően bevonandó partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat,
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (szinergia biztosítása a megye
többi paktum projektjével)
A projekt hatóköre: Oroszlányi Járás
Támogató alap: Európai Unió, Európai Szociális Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásban
Megvalósítási időszak: 2017. június 15. – 2018. október 31.
Mutatószámok (teljesítendő indikátorok):
Munkaerőpiaci programba bevonandók száma:
Álláshoz jutók száma (min. 6 hónapig foglalkoztatva):
A támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma:

139 fő
61 fő
15 fő

Képzésbe bevonandók száma: 25 fő.
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Oroszlány és térsége az utóbbi időben nagy változásokon, látványos gazdasági fejlődésen,
szerkezetváltáson ment keresztül, amely révén a korábban meghatározó szénbányászatra
alapozott nehézipar folyamatosan vesztette el vezető szerepét és adta át helyét a modern,
sok esetben csúcstechnológiát alkalmazó ágazatoknak (autóipar, vegyipar). Napjainkban a
térség megtartva hagyományos ipari funkcióit, turisztikai vonatkozásban (Majk) is egyre
erősödik. A járáson belül, a gazdasági szerkezet tekintetében jelentős
különbségek mutatkoznak: Oroszlány város, elsősorban Ipari Parkja
révén a megye egyik dinamikusan fejlődő ipari központjává vált
exportorientált multinacionális vállalatokkal, míg a környező
települések
„megőrizték”
hagyományos
gazdasági
szerkezetüket. A térségben egyre nagyobb problémát
jelent, hogy megfelelő mennyiségű és az elvárásoknak
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megfelelő szaktudással (minőség) rendelkező munkavállaló jelenleg, helyben nem áll
rendelkezésre és a járásban végrehajtott/tervezett bővítések, fejlesztések ezt a problémát
tovább generálják. Emellett továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabbrövidebb ideje „kivonultak” a munkaerőpiacról, őket mint inaktívakat kívánjuk
megszólítani.
A projekt célja, hogy a helyben jelentkező igényekre, szükségletekre tudjon segítséget
nyújtani át- és továbbképzési, foglalkoztatást és a mobilitást segítő támogatások,
munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén.
A projekt közvetlen hatásaként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, folyamatossá válik a szereplők közötti
kommunikáció, adatszolgáltatás.
A munkaerő-piaci helyzetre megoldást kínáló képzések és a kapcsolódó tevékenységek
hozzájárulnak a járás gazdasági fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű munkavállalók, a
közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, melynek köszönhetően
javulnak a foglalkoztatási mutatók, multiplikátor hatásként pedig csökken az
elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.
A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, és inaktív, álláskereső személyek:
 az alacsony iskolai végzettségűek,
 a 25 év alatti fiatalok, 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 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
 az inaktívak,
 a megváltozott munkaképességű személyek,
 a roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 a közfoglalkoztatottak.
A helyi foglalkoztatási együttműködés keretében az Oroszlányi Járás területén
Foglalkoztatási Paktum programot valósít meg a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Oroszlány Város Önkormányzata, mint
konzorciumi partner.
A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel
közösen történt. A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP
5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának
biztosítására, és a párhuzamosságok elkerülésére.
A projekt két fő komponensből áll:
 egyrészt megalakul a térség szereplőiből a paktum
szervezet
(és
folyamatosan
működik
a
megvalósítási időszakban), mely megoldásokat
kínál az munkaerő-piaci viszonyok javítására,
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másrészt a programba bevont álláskeresők különböző, egymásra épülő
foglalkoztatási szolgáltatásban részesülnek, többek között támogatott képzésekben
vehetnek részt.

A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a
pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési igényeket kijelölni.
A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.
A projekt támogatja a TOP ERFA beruházásból a járásban megvalósítandó óvodai,
bölcsődei
intézményfejlesztésekhez
a
kapcsolódó
gyermekellátási
kapacitások
humánerőforrás igényeit.
Tervezett tevékenységek
Az előkészítés során az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok
célcsoporti személyek kérdőíves felmérése) és az előzetes programterv megalkotása, a
paktumtagsági igények felmérése a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult. A
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a projekt 2. mérföldkövének végéig
megtörténik.
A megvalósítás során
a) Humánerőforrás
biztosítása
a
projektmegvalósítás
időszakában:
projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető), paktumkoordinátor,
szakmai megvalósító(k) és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók.
b) A szakmai program megvalósítása:
 paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása
(Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv, Ügyrend és SzMSz, Munkaprogram,
3 projektterv, éves munkatervek stb.) a második mérföldkő szerint,
 paktumszervezet létrehozása (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,
 munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása,
 kötelező nyilvánosság biztosítása,
 a projekttel összefüggésben végzett kommunikációs és marketing
tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények.
A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003
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