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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ „EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMA” CÍMŰ TOP-6.8.2-15-EG1-2016-

00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT INDÍTÁSÁRÓL

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei

jogú  város  területén  és  várostérségében”  tárgyú  felhívására  Eger  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzata  TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001  azonosító  számon,  „Eger  Megyei  Jogú  Város

foglalkoztatási paktuma” címen támogatási kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezetnek, melyet

a Támogató 925 000 000Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Az egri  „Foglalkoztatási  Paktum” célja,  hogy nagymértékben segítse a város foglalkoztatási  helyzetének

javítását. A cél eléréséhez széleskörű szakmai együttműködések szükségesek, így a projekt konzorciumi

formában valósul meg. A konzorcium vezetője Eger Önkormányzata, a koordinálást és a projektmenedzseri

feladatokat  az  Egri  Városfejlesztési  Kft.  látja  el.  A  megvalósításban  kulcspartner  a  Heves  Megyei

Kormányhivatal  Foglalkoztatási  Főosztálya  (egykori  Munkaügyi  Központ),  rajtuk  keresztül  a  program

közvetlenül a munkát kereső egri polgárokat szolgálja. Ugyancsak fontos partner az Egri  TISZK Térségi

Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft., amely a következő feladatokat látja el: paktum iroda

és  szervezet  működtetése;  munkaprogram,  eljárásrendek  és  szabályzatok  készítése;  a  munkaerő-piaci

szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata.

A projekt  keretében az Eger közigazgatási  területén („paktum-terület”)  működő vállalkozások munkaerő-

igényeire alapozva indít képzési- és foglalkoztatási programokat. Remények szerint ezek hozzájárulnak a

munkaerőpiac bővítéséhez, a képzésre-továbbképzésre szoruló álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a

paktumhoz  kapcsolódó  közös  munkában  részt  vállaló  szereplők  együttműködésének  erősítéséhez.  A

paktum-együttműködéstől  – annak munkahelymegtartó szerepe mellett  – az várható, hogy a jelenleginél

rövidebb  idő  alatt  egymásra  találnak  a  foglalkoztatók  és  az  álláskeresők.  Cél,  hogy  erősödjön  a  helyi

gazdaság, hiszen a paktum eredményeként a foglalkoztatók megfelelő szakképzettségű munkavállalókat

találjanak, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepedjenek le Egerben.

Célok, vállalások: a projekt 5 éve alatt a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma több mint 600 fő;

az álláshoz jutók száma 280 fő, cél, hogy közülük minél többen tartósan a munkaerőpiacon maradjanak.

A projekt időtartama: 60 hónap


