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ELŐTERJESZTÉS
Jászapáti Városi Önkormányzat által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programok keretében megjelenő TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című felhívásra történő pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében 2016-ban több pályázati
felhívás vált/válik elérhetővé. Jászapáti Városi Önkormányzat a korábban elfogadott
pályázatokon kívül a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című
pályázati felhívásra is pályázatot kíván benyújtani.
1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási
együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek
segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat
megvalósíthatják.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és
helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos
paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
2. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség, a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró
megyei kormányhivatalt és a projektjavaslat vonatkozásában releváns járásszékhely, vagy
térségi központ helyi önkormányzatát.
3. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes
elszámolható költség alapon: 18.634 millió Ft.
A Jászapáti Városi Önkormányzat által beadandó projekt becsült összege: bruttó 279 millió Ft
4. Támogatható tevékenységek bemutatása
A projekt felépítése szerint két fő komponensre osztható, melyek a konzorciumi
feladatmegosztást is nagymértékben befolyásolják:
A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez
(Önkormányzat)





helyi szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és
nélkülözhetetlen tevékenységek (helyzetelemzés, tanulmányok, akcióterv)
a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése,
figyelemfelkeltés
partnerség építés
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helyi szintű együttműködési hálózat kialakításaaz oktatás minőségének,
eredményességének és hatékonyságának javítása
honlap kialakítása
működési tapasztalatokat és eredményeket megosztó rendezvények szervezése
egyéb koordinációs tevékenység

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez,
foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (Kormányhivatal)
 A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi
tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával,
azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak:











foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
elhelyezkedést segítő támogatások
munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások
önfoglalkoztatóvá válás támogatása
a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek
megtérítése
A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei
kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak:
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
célcsoport toborzása
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére
munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos
szolgáltatások,mentorálás

Jelen Felhívásban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát
vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület
elé. Kérem, a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
...../2016. (VII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
(Jászapáti Városi Önkormányzat által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programok keretében megjelenő TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések”
című felhívásra történő pályázat benyújtásáról)
1.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyarország
Kormánya által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében kiírt TOP5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati felhívásra Jászapáti Városi
Önkormányzat pályázatot nyújtson be konzorciumi formában.
2.) A Képviselő-testület meghatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a pályázatokkal
összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a kapcsolódó
nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester
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Farkas Ferenc polgármester
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Jászapáti, 2016. július 07.
Farkas Ferenc
polgármester

