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VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
VAS MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 2014-2020. 

A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével valósul meg a TOP-5.1.1-VS-15 felhívás 
keretében a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020. program 526 millió FT támogatással. 

A pályázat támogatási szerződése 2016. augusztus 08-án került aláírásra. A megyei paktum, olyan kiemelt 
projekt, mely a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások megvalósítására 
szolgál 100% támogatási intenzitással. Célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban 
ismerő szereplőinek, az államnak, önkormányzatnak a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra 
képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a 
munkaerő-piac fellendítése érdekében. 

A paktumok legfontosabb feladata a munkahelyek feltárása, a megyéken belüli „rejtett tartalékok” felfedése, a 
munkaerő kereslet és kínálat összehangolása az érintett felek bevonásával.  
A TOP projektekben nagyobb hangsúlyt kap a helyi együttműködés. Egyértelműen „keresletvezérelt” 
program, ami azt jelenti, hogy a konzorciumba bevont önkormányzat, illetve az együttműködésbe bevont 
cégek, vállalkozások, szervezetek megfogalmazzák a munkaerő-kereslet iránti igényeiket. Az önkormányzat 
a vállalkozásfejlesztési igényfelmérés, a folyamatos kapcsolattartás, részletes foglalkoztatási stratégia 
elkészítésével alapozza meg a paktum eredményességét, a kormányhivatalok pedig igyekeznek kielégíteni 
ezeket az igényeket, biztosítani a munkaerő-kínálatot. A paktum megállapodások keretében valós 
munkaerőigények fognak jelentkezni. Az igények alapján fog megtörténni a képzés és a támogatással való 
elhelyezés azoknál a vállalkozásoknál, amelyek jelzik munkaerőigényüket. A kormányhivatal, a TOP 
projekteken keresztül, célzottan tudja elhelyezni az álláskeresőket. 
A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciumában megvalósuló paktumban 
teljesítendő indikátorok a következők: 

• A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma 341 fő
• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 149 fő
• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással

rendelkezők száma 100 fő (67%)
A felhívás alapján az indikátorok teljesítéséhez, a programba való bekerüléshez meghatározásra kerültek 
célcsoportok, akik: alacsony iskolai végzettségű személyek; 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő 
álláskeresők, (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport); 50 év felettiek; GYED-ről, GYES-ről 
visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 3 hónapja regisztrált álláskeresők; megváltozott 
munkaképességű személyek vagy roma nemzetiséghez tartozó személyek. 
A projekt tervezett megvalósítási időtartama: 2016. augusztus 01. – 2020. január 31. 
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