
 

 

 

                   2019-es bevonási adatok: 

Alacsony iskolai végzettségűek 36 fő 

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év 
alatti pályakezdő álláskeresők 76 fő 

50 év felettiek 33 fő 

GYED-ről, GYES-ről, ápolási 
díjról visszatérők vagy 
legalább egy gyermeket 
egyedül nevelő felnőttek 6 fő 

Tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztettek 92 fő 

Roma nemzetiséghez tartozó 
személyek 20 fő 

Közfoglalkoztatottak 12 fő 

Inaktívak  18 fő 
 

Forrás: CSMKH Foglalkoztatási Főosztály  

 

 

 

 

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

 

„FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA 

CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN”        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevonási adatok: 



 

 

 

A Csongrád és Szentes járásokban, valamint Mindszent városban 

megvalósításra került a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú, 

„Foglalkoztatási együttműködések kialakítása Csongrád megye északi 

részén” című projekt. 

 A pályázat keretében foglalkoztatási együttműködési hálózat jött létre a fent 

említett területen. A projekt célja:  

- a munkáltatók munkaerőigényeire támaszkodva, a 

munkanélküliség csökkentése, munkaerőképzés és/vagy 

foglalkoztatási támogatás biztosítása.  

- a foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése, javítása, a 

gazdaság munkaerőigényeinek megfelelő munkavállalói állomány 

biztosítása, a munkaerő-piaci változásokhoz történő 

alkalmazkodásra.  

 Az együttműködés eredményeként a projekt keretében 307 fő hátrányos 

helyzetű álláskereső és inaktív személy programba vonása valósul meg, 

emellett a projekt elősegíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

kezdeményezéseket. Ennek elérése érdekében a projektet megvalósító 

konzorcium tagjai együttműködési megállapodást (paktumot) kötöttek azon 

szervezetekkel, amelyek hozzá tudnak és kívánnak járulni a célok 

eléréséhez. 

 

 

 

 

 

 

Támogatások fajtái:  

• bértámogatás 

• bérköltség támogatás 

• vállalkozóvá válási támogatás 

• a munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatása 

A támogatás igénylésének menete: 

A munkaadók a támogatási igényüket e-kérelem formájában nyújthatják be 

az általuk foglalkoztatni kívánt munkavállaló lakóhelye, tartózkodási helye 

szerint illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztályához. A területileg 

illetékes Foglalkoztatási Osztály a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt. 

A kérelem pozitív elbírálása esetén a kérelmezővel az illetékes 

Foglalkoztatási Osztály hatósági szerződést köt, melyben részletesen 

rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelességek, 

valamint a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok.  

Fontos, hogy kizárólag az illetékes Foglalkoztatási Osztály közvetítheti ki a 

foglalkoztatottat munkáltatóhoz, továbbá a foglalkoztatást csak a hatósági 

szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. Kiemelendő, hogy a 

támogatás csak akkor nyújtható a kérelmezőnek, ha a programrésztvevő 

álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, 

vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 

 

 

 

 

Projekt összefoglaló: 

 

 

 

: 

 

 

 Támogatások formái és azok megigénylésének 

menete: 


