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Nagykálló Város Önkormányzata, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorcium keretében kívánja megvalósítani jelen helyi paktum létrehozására irányuló projektjét. A konzorcium célul tűzte ki a térségben az emberi erőforrások fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A projekt célja a Pályázati Felhívással összhangban a Nagykállói és Nyíregyházi járásban helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum létrehozása, illetve foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása, a helyi munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a gazdaság fellendítése, a foglalkoztatási szint növelése, a lakosság életszínvonalának növelése, a járás fejlődési potenciáljának erősítése érdekében. A projekt további célja olyan komplex programok megvalósítása, mely a termelékenység javításán keresztül, növeli a térség versenyképességét. A program megvalósításába mind a civil, mind a köz-, mind pedig a versenyszféra bevonásra kerül, úgymint megyei önkormányzat, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vállalkozások érdekképviseletei stb. A projekt kertében önállóan támogatható; önállóan nem támogatható és kötelezően megvalósítandó; önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek is megvalósításra kerülnek az alábbiak szerint: Önállóan támogatható tevékenységek: A) Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész - tanulmányok kidolgozása - együttműködési megállapodások elkészítése, szervezeti és működési szabályzat elkészítése - partnerség-építés - kapacitások erősítése, információáramlás javítása - együttműködési hálózatok kialakítása - projektjavaslatok kezdeményezése - munkahelyek megtartásának, teremtésének ösztönzése - vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése és fejlesztése - honlap kialakítása - rendezvények szervezése B) Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész: - foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása - elhelyezkedést segítő támogatások - munkaerőpiaci szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos támogatások - önfoglalkoztatóvá válás támogatás - a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése - egyéb munkaerőpiaci tevékenységek Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A) Foglalkoztatási megállapodások programrész: - foglalkoztatási paktum létrehozása - részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása - munkaprogram, projektterv kidolgozása - igényfelmérések elvégzése - paktumiroda felállítása és működtetése - működési tapasztalatok összegyűjtése - partnerségi bevonás dokumentálása - minősítés megszerzése - figyelemfelkeltés - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - más paktumokkal való együttműködés, tevékenység összehangolása B) Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész: - foglalkoztatás támogatása, önfoglalkoztatóvá válás támogatása - célzott képzések, foglalkoztatások támogatása Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek - nyilvánosság biztosítás - projektmenedzsment tevékenység ellátása - gyermekellátási szolgáltatások helyzetének bemutatása Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő 



tevékenységek: C) Befektetés-ösztönzés: - befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenység megvalósítása A projekt célcsoportjai: álláskereső hátrányos helyzetű személye, illetve inaktívak. A paktum szervezet működési területe a Nagykállói járás teljes területe, illetve a Nyíregyházi járást tekintve Újfehértó település. A projekt kertében vállalt indikátorok: - a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma: 25 fő - a foglalkoztatási paktum kertében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma: 8 fő - a foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 80 fő - képzésben részt vevő célcsoport tagok száma: 26 fő A projekt terület-specifikus pontozási szempontoknak való megfelelése: - a projekt keretében tervezett fejlesztés 5, a SZSZB Megyei Területfejlesztési Programban szereplő prioritáshoz is illeszkedik - a projekt decentrumban valósul meg (Nagykálló, Nyíregyháza) - a tervezettek szerint a projektjavaslat célrendszerében, illetve a tervezett partnerségi körben helyet kapnak a szociális gazdaság szereplői - a projektjavaslatban terveztünk befektetésösztönzési tevékenység megvalósításával is - a projektben nem terveztünk helyi termék vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA elem megvalósításával - a pályázatban vállalt képzettek és foglalkoztatottak létszáma 25 fő - a pályázatban vállalt képzettek száma 25 fő. A karakterkorlátokra való tekintettel külön nyilatkozat került csatolásra a fejlesztés szakmai tartamának kiegészítésre.  
Megvalósítás kezdete: 2017.01.01  
Megvalósítás vége: 2019.12.31  
 


