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I.

A PAKTUM RÖVID BEMUTATÁSA
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű projekt célja, hogy mozgósítsa a megye
munkaerő-tartalékait, és fejlessze a térség munkaerő-kínálatát.
A Paktum konzorciumi partnereiként a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szorosan együttműködve
biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, folyamatos kapcsolatot tart az ügyfelekkel, illetve munka,pálya,- álláskeresési tanácsadásokat, segítő-támogató szolgáltatásokat nyújt részükre.
A Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya munkaerő-piaci szolgáltatásokkal; képzések szervezésével; foglalkoztatást elősegítő támogatási eszközök rendszerével; foglalkoztatási programok működtetésével segíti az álláskeresőket és a munkáltatókat (lásd az V. pontban leírtakat).
2018-ban az alábbi képzéseket tervezi indítani a Foglalkoztatási Főosztály:

•
•
•
•
•
•

építőipari területen: ács; festő, mázoló, tapétázó;
szárazépítő; kőműves; bádogos; épületgépész technikus.
szállítmányozási és raktározási területen:
„C” kategóriás tehergépkocsi-vezető; raktáros; targoncavezető.
szolgáltatói területen: számítógép-szerelő és karbantartó; fitness instruktor;
háztartási gépszerelő; tisztítás-technológiai szakmunkás.
kereskedelmi, vendéglátó-ipari területen: cukrász; élelmiszer-, vegyi áru eladó; szakács.
szociális és adminisztratív területen: kisgyermekgondozó,- nevelő; TB ügyintéző + bérügyintéző.
termelő területen: asztalos; kárpitos; méhész; női szabó; nyomdaipari technikus; pék; szerszámkészítő.

Azok a résztvevők, akik önfoglalkoztatók (vállalkozók) szeretnének lenni, részt vesznek egy képzésen,
amely segíti őket eligazodni a vállalkozásindítás- és működtetés világában (pl.: adózási, jogi és vállalkozási ismeretek átadásával.)
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II.

A PROGRAM AZ ALÁBBI
CÉLCSOPORTOK RÉSZÉRE
NYÚJT TÁMOGATÁST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alacsony iskolai végzettségűek.
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők.
50 év felettiek.
GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.
Megváltozott munkaképességű személyek.
Roma nemzetiséghez tartozó személyek.
A közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, és nyilvántartásba
vett álláskeresők, akik visszavezethetőek a versenyszférába.
Inaktívak: akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet
biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.
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III.

A ZALA MEGYEI
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
SZOLGÁLTATÁSAI
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) tevékenysége során kis- és
középvállalkozások elindítását, és növekedésük támogatását látja el az alábbi módokon:

•
•
•
•
•

cégalapítási, jogi és vállalkozói tanácsadás;
pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés és pályázatkészítés;
finanszírozás, mikrohitelek, Széchenyi Kártya hitelek nyújtása;
vállalkozói képzések, rendezvényszervezés;
beszállítóvá válás segítése, üzletfejlesztési tevékenységek országon belül és kívül,
befektetés- és exportösztönzés, szakvásárokon való részvétel; inkubátorház program.

Az Alapítvány a paktum keretében munkaerő-piaci szolgáltatásokat is végez Zala megye egész területén
egy 4 fős tanácsadói csapat közreműködésével.
A tanácsadók mentori szolgáltatás keretében az alábbi
módokon nyújtanak segítséget az ügyfelek részére:

•
•
•
•
•

Az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, megszüntetése.
Segítik az ügyfél érdeklődésének, képességeinek, személyiségének és a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő pályaterv kialakítását, illetve a megfelelő képzési lehetőség kiválasztását,
pályamódosítás esetén: új képzés vagy foglalkozás megtalálását.
A munkavállaláshoz szükséges ismeretek, tapasztalatok átadása, a hatékony álláskeresési ismeretek megismertetése az ügyfelekkel (önéletrajzírás, felkészítés állásinterjúra,
segítségnyújtás az álláskeresési technikák megismertetésében.)
A munkába állás, illetve az új munkahelyen történő beilleszkedés támogatása.
Képzésekre történő felkészítés, támogatás nyújtása.

A program keretében a 2017-es évben 39 fő képzésbe vonása valósult meg, 63 fő tudott elhelyezkedni
támogatással, 7-en vállalkozóvá váltak, és 43 fő részesült „csak” szolgáltatásban.
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IV.

MUNKAERŐPIACI-TANÁCSADÓINK
ELÉRHETŐSÉGEI A ZALA MEGYEI
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL
Munkatársaink az alábbi elérhetőségeken várják a fenti – ZMVA által nyújtott – szolgáltatások és az alábbi –
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály által biztosított – támogatások iránt érdeklődő ügyfelek
jelentkezését. Az ügyfelek számára a szolgáltatások és a támogatások igénybevétele TELJESEN INGYENES.

VASS IZABELLA
Zalaegerszegi járás

HORVÁTH IRÉN
Nagykanizsai és Letenyei járások

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
06 92 316 033
izabella.vass@zvma.hu

Nagykanizsai Vállalkozásfejlesztési Iroda
Nagykanizsa, Sugár u. 10.
06 93 312 605
iren.horvath@zmva.hu

KOVÁCS ERIKA
Lenti járás

PREISINGER ÉVA
Keszthelyi és Zalaszentgróti járások

Lenti Vállalkozásfejlesztési Iroda
Lenti, Deák F. u. 4.
06 92 352 285
erika.kovacs@zmva.hu

Keszthelyi Vállalkozásfejlesztési Iroda
Keszthely, Bercsényi u. 2/a – I. em
06 83 510 905
eva.preisinger@zmva.hu
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V.

A PROGRAMBAN AZ ALÁBBI TÁMOGATÁSI
ELEMEK VEHETŐK IGÉNYBE 2018-BAN
1. KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA

•
•
•

A képzési költség teljes összegét támogatja a program.
Minimum 20 óra/hét intenzitású képzés esetén a résztvevő számára bruttó 81.000 Ft/fő/hó
összegű keresetpótló juttatás adható.
A képzésben résztvevő számára lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne közötti
helyi (településen belüli) és helyközi (települések közötti) utazási költségek teljes mértékben
támogathatók tömegközlekedési eszköz (vonat, busz) használata esetén.

2. FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK
a). Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás)

•
•

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos továbbfoglalkoztatási
kötelezettség mellett.
A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a,
legfeljebb összesen 220.000 Ft/fő/hó.

b). Bérköltség támogatás (Kétféle formában nyújtható bérköltség támogatás):

• „legfeljebb 90 nap 100%”
• A munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatás
(a foglalkoztatás természetesen hosszabb időre is szólhat, mint 90 nap.)

•

A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a,
legfeljebb összesen 220.000 Ft/fő/hó.

• „legfeljebb 8+4 havi 100%”
• A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos,
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.

•

A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a,
legfeljebb összesen 220.000 Ft/fő/hó.

3. VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA

•

A program keretében legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható támogatás a vállalkozást indító résztvevő számára, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig – amely 2018-ban 138.000 Ft.
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4. MUNKÁBA JÁRÁS UTAZÁSI
KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

•

•

A foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás esetén:
csak a támogatás folyósítási időtartama alatt)
megtéríthető a munkába járással kapcsolatos
helyközi, tömegközlekedési eszközzel történő
utazási költség egészben vagy részben.
Amennyiben a munkáltató a programban
résztvevő munkavállalóinak lakóhelyük
(tartózkodási helyük) és a munkahelyük
között történő oda-vissza utazását csoportos
személyszállítás útján oldja meg akkor annak
költsége a foglalkoztatás teljes időtartama
alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás
esetén: csak a támogatás folyósítási időtartama alatt) megtéríthető a munkaadó számára.

5. MOBILITÁSI / LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

•

•

Támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben a foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk
megfelel a jogszabályi feltételeknek
A támogatás legfeljebb 12 hónapra adható,
havonta legfeljebb 50.000 Ft mértékig,
azaz összesen legfeljebb 600.000 Ft-ig.

6. K ÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS SZAKMAI
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE
Néhány szakma esetében a képzés megkezdésének
feltétele (bemeneti követelmény) az egészségügyi
alkalmasság megléte. Ennek az alkalmassági vizsgálatnak a költsége a programból megtéríthető.
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Készült 1000 példányban.

Európai Szociális
Alap
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