
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának célja, hogy a város közigazgatási határán belül eső területére
kiterjedően olyan jól működő foglakoztatási együttműködést valósítson meg, amely nagymértékben
segíti  a  város  foglalkoztatási  helyzetének  javítását.  Mindezt  úgy  kívánja  elérni,  hogy  a  paktum-
területen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiindulva képzési és foglalkoztatási programokat
valósít meg, hozzájárulva a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyezkedéséhez
és a szereplők együttműködésének erősítéséhez.

A projekt  konzorciumi  formában  valósul  meg,  a  konzorcium  vezetője  Eger  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, akinek alapvető feladata a paktum projekt szakmai megvalósításának biztosítása, az
ahhoz  szükséges  szakmai  kapacitások  megteremtése.  Az  Egri  Városfejlesztési  Kft.  koordinálja  a
projektet, biztosítja a projektmenedzsmentet, fórumokat szervez, egyeztetéseket vezet, részt vesz az
együttműködések kialakításában,  tájékoztató  munkát  végez,  projekt  előkészítési  feladatokat  lát  el,
koordinálja  a  partnerséget,  foglalkoztatási  stratégiát  és  akciótervet  készít.  A  program
megvalósításában  kulcspartner  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási  Főosztálya  lesz,
amely biztosítja az aktív munkerő-piaci eszközöket, támogatásokat a célcsoport és a foglalkoztatók
részére,  továbbá  a  munkaerő-piaci  szolgáltatások  egy  kisebb  hányadát  is  szolgálja.  A negyedik
partner  az  Egri  TISZK Térségi  Integrált  Szakképző  Központ  Közhasznú  Nonprofit  Kft.,  amelynek
feladata lesz a munkaerő-piaci szolgáltatások, ehhez kapcsolódóan a munkaerő-piaci szolgáltatások
előzetes  helyzetelemzésének  elkészítése,  illetve  a  munkaerő-piaci  szolgáltatások  célcsoport
helyzetének évenkénti felülvizsgálata. A TISZK-nél működik majd a paktum iroda is, itt zajlik a paktum
szervezet működtetése, itt készül a munkaprogram, az eljárásrendek valamint a szabályzatok is.

A  konzorciumi  együttműködés  eredményeként  a  foglalkoztathatóság,  a  képzettségi  szint  széles
körben javul, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma mérséklődik, az állást keresők és a
munkaadók  a  jelenleginél  rövidebb  idő  alatt  egymásra  találnak,  a  helyi  gazdaság  erősödik,  a
befektetés-ösztönzési  programelem  hatására  új  vállalkozások  telepednek  le  a  városban,  a  piaci
keresletnek  megfelelő  átképzésekre,  továbbképzésekre  kerül  sor  a  munkahelyek  megőrzése
érdekében, támogatott munkahelyek kerülnek létrehozásra.

A projekt  közvetlen  célcsoportját  azon  személyek  alkotják,  akiknek  a  paktum  eredményeként  a
képzettségi szintjük nő, akiknek sikerül az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedniük. A közvetett
célcsoport  azon  foglalkoztatók  köre,  akik  a  paktum  eredményeként  megfelelő  szakképzettségű
munkavállalót tudnak foglalkoztatni, ezáltal termékenységük javul.

A projekt  időtartama  60  hónap,  2021.06.30-ig  a  foglalkoztatási  paktum keretében  munkaerő-piaci
programokban résztvevők száma 634 fő, az álláshoz jutók száma 277 fő, és az álláshoz jutók közül a
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 180 fő lesz.


