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A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumban a Vas Megyei Kormányhivatallal és a Nyugat-Pannon 
Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2016. augusztusától 
valósította meg a Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések c. pályázati felhívás keretében támogatást nyert TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 
azonosítószámú projektet, foglalkoztatási együttműködést. 
 
2020. áprilisában – az eredetileg tervezett befejezéskor – a szokványostól elérő, online térbe szorított 
projektzárásra és kommunikációra kényszerült a Konzorcium. A Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 
munkaerő-piaci folyamatokat támogató forrása szinte napra pontosan a COVID-19 járvány 2020. 
tavaszi hullámával egyidőben merült ki.  
A Konzorcium felelős munkaerő-piaci szereplőként a 2016-ban kitűzött és járványhelyzet okán 
hosszabbodott 2020.04. havi projektzárási dátumot szakmailag, a vis maior helyzetből adódóan nem 
tekintette zárásnak, hiszen a felhívásban meghatározott célcsoport, Vas megye lakossága, munkáltatói 
egy rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.  
A COVID-19 járvány okozta munkaerő-piaci folyamatok lassítása, javítása érdekében a Vas Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 Konzorciuma többlettámogatási kérelmet nyújtott be a projekt 
folytatása érdekében. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így az eredetileg projektzárási 
folyamatnak gondolt szakmai munka egyben a folytatást, az újonnan jelentkező munkaerő-piaci 
igényekre gyorsan reagáló szakmai munkát készítette elő.  
 
A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016-2021-es időszakban megkezdett munkája - a 
hátrányos helyzetű álláskeresők támogatása - a TOP-Plusz program részeként foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések formájában a 2022-2028-as tervezési időszakban is folytatódik a 
kitűzött cél mentén és érdekében:   
 
Együtt fejlesztjük Vas megyét! 
 
 

A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumban a Vas Megyei Kormányhivatallal és a Nyugat-Pannon 
Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2016. augusztusától 2022. 
februárig valósította meg a megyei foglalkoztatási együttműködést. Az 5 és fél évet felölelő időszakban 
igazi szoros és szakmai együttműködés alakult ki a partnerek között, mely nagymértékben hozzájárult a 
projekt sikeres zárásához, az elért eredményekhez: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
által nyújtott 767,1 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével 604 fő vett 
részt munkaerő-piaci programokban, 229 fő jutott álláshoz a foglalkoztatási paktumok keretében. A 
teljesült értékek minden esetben túlmutatnak a projekt tervezésekor vállat célértékeken. 
 

 
 


