Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés:
jövő hét végéig lehet még pályázni
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja „Nyílt Napok Munkáltatói
Fórum” rendezvénysorozatának utolsó állomása Zirc volt. A fórumon résztvevők az
aktuális munkahelyteremtő és munkahelymegőrző pályázati lehetőségekről kaptak
tájékoztatást, és az előadásokat követően személyesen is tehettek fel kérdéseket a
Kormányhivatal munkatársainak. A jelenlévőket Ottó Péter polgármester köszöntötte.
Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott a 2013. január 1-jén életbe lépett
munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban elmondta: a legvédtelenebb munkavállalókat –
a tartósan munkanélkülieket, a szakképzetleneket, a gyermekgondozási segélyről
visszatérőket, a fiatal pályakezdőket és az 55 év felettieket – segíti a munkához, akiknek a
foglalkoztatása mindig kimarad a rendszerből. Megtudtuk, hogy országosan tíz milliárd forint
kerül munkahelyteremtő, munkahelymegőrző pályázatokra, ezzel mintegy 5200 új munkahely
megteremtését, megőrzését célozta meg a kormány. Hozzátette: a megyében százmillió
forintos keretösszeg van erre, amely folyamatosan pályázható. A legtöbb pályázat
benyújtásának határideje április 5-e.
Katonáné Bellovics Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának vezetője a munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatban elmondta: nem csak
az újonnan felvett dolgozókra lehet alkalmazni a kedvezményeket, hanem a jelenleg
foglalkoztatottak esetében is igényelhető az utánuk járó támogatás.
Angyalosy Edina két, uniós forrásból finanszírozott foglalkoztatási projektre hívta fel a
figyelmet, melyek eredményei a zirci kistérségben is tetten érhetők.
Troják László, a Kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi szakigazgatási szervének
vezetője az elmúlt évi tevékenységükről adott számot. Döbbenetes adattal kezdte előadását,
megtudtuk, hogy a munkáltatóknál 86 százalékban állapítottak meg jogszabálysértést.
Elmondta, az idei évben az emelőgépek üzemeltetésének biztonságát fogják alapvetően
vizsgálni.

Kivetítve a munkaerőpiacra történő reintegrálást célzó projekt eredményei a zirci kistérségre kivetítve. A
képen Angyalosy Edina

A TÁMOP pályázat célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli
munkaerőpiacra segítse komplex, személyre szabott helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, támogatásokkal. Fő támogatási eszközök:
foglalkoztatási támogatás, utazási költségtérítés, vállalkozóvá válási, lakhatási és képzési
támogatás, humán szolgáltatások. A projekt 2015. április 30-ig tart, a bevonás 2014.
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