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TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001 HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A SARKADI JÁRÁSBAN 

A projekt célja

A projekt (fejlesztés) eredményként egy helyi (járási) szintű 

foglalkoztatási paktum jön majd létre, annak érdekében, hogy 

komplex, valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedő programmal 

segítsék elő a Sarkadi járás foglalkoztatási helyzetének javítását.

Ennek érdekében az állami, önkormányzati, gazdasági és 

társadalmi  szereplők szorosan együttműködnek majd 

egymással.

Cél a foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és 

a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

programok megvalósítása.



TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001 helyi Foglalkoztatási 

együttműködés a Sarkadi járásban 

A projekt főbb alapadatai 

A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

•Békés Megyei Kormányhivatal (konzorcium vezető)

•Sarkad Város Önkormányzata

•KBC Nonprofit Kft.

A megvalósítás időtartama: 2017. január 1. – 2020. április 30.

Támogatási összeg: 200.000.000 Ft

A projektbe bevonásra kerülők álláskeresők minimum 

létszáma 129 fő.



A projekt célcsoportjai

Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek

1.
Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 

szakképzés nélkül.)

2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

3. 50 év felettiek 

4.
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőttek 

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött 

időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama 

is beszámítható)

7. Megváltozott munkaképességű személyek 

8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Inaktívak

9. Inaktívak

10. Közfoglalkoztatásban résztvevők



TOP-5.1.2 projekt szolgáltatásai 

1. A projektbe bevont álláskeresők részére:

Egyéni és csoportos tanácsadások, klubfoglalkozások, mentori tevékenység 

amelyeket a Békés Megyei Kormányhivatal és Sarkad Város Önkormányzata 

biztosít majd.

2.   Munkáltatók részére:

TOP megyei szintű vállalati kapcsolattartó aki a Sarkadi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának munkatársai mellett a foglalkoztatók konkrét, 

stratégiai igényeinek kiszolgálásában nyújt majd segítséget.

A KBC Nonprofit Kft. által működtetett paktumiroda a munkáltatók széles körű 

tájékoztatása érdekében. 



TOP-5.1.2 projekt keretében megvalósuló képzések 

Képzések támogatása

• A képzések hirdetését, lebonyolítását a kormányhivatal végzi, de a képzési 

igények becsatornázása a paktumok keresztül is történik.

• Munkáltatói igényen alapuló képzések, ahol a munkáltató már a kiválasztási 

eljárásban is részt vesz.

• OKJ-s, betanító és kompetencia fejlesztő képzések egyaránt támogathatóak.

• A képzések kihelyezett formában (az adott településen) is megvalósíthatóak.

• A résztvevők részére a képzési ktg. 100%-os mértékben támogatásra kerül.

• A képzés időtartamára a résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek a 

közfoglalkoztatási bér 80-100%-os mértékéig terjedő összegben.

• A képzéshez kapcsolódó utazási költségek támogatása (bérlet és vagy 

menetjegy formájában)



TOP-5.1.2 projektben a munkáltatók részére 
biztosítható támogatások

• Munkakipróbálás támogatása bruttó munkabér + szociális hozzájárulási adó 

100%-a 3 hónapra

• Bruttó munkabér + szociális hozzájárulási adó 70-100%-os mértékű támogatása 

maximum 8 hónapos időtartamra, amelyhez a támogatási idő felével 

megegyező továbbfoglalkoztatás kapcsolódik

• A támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet 

munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az átlagos 

statisztikai állományi létszámához viszonyítva.

• Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása a foglalkoztatáshoz 

nyújtott támogatásokhoz igazodva



TOP-5.1.2 projekt kapcsolódása egyéb fejlesztésekhez 

• A TOP-5.1.2 programban rendelkezésre álló forrásoknak 

kiemelten kell szolgálniuk az egyéb TOP konstrukciókban 

megvalósuló fejlesztések hatásaként jelentkező 

munkaerőigények kielégítését. 

• Ezek teljesítése érdekében keressék a TOP-5.1.2-15-BS1-

2016-00001 projektet megvalósító konzorcium tagjait 

azaz, a Békés Megyei Kormányhivatalt, Sarkad Város 

Önkormányzatát valamint a KBC Nonprofit Kft.-t.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


