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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A „VESZPRÉM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI–GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS” CÍMŰ TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ 
PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL 

A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető megkezdte a TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-00001 azonosító számú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” című projekt megvalósítását. 

A projekt eddigi – előkészítő szakaszában – megalakult a Veszprém Megyei Foglalkoztatási 
Fórum, és ügyviteli szerve, az Irányító Csoport. Elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány, 
a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia, melynek alapján kidolgozásra került az 
Akcióterv és az éves Munkaprogramok, amelyek a megyei adottságoknak megfelelően 
alátámasztva meghatározzák a projekt célkitűzéseit. Megkezdte működését a megyei 
paktumiroda, amelynek legfontosabb feladata a paktum tevékenységeinek koordinálása, a 
felmerülő konkrét képzési és támogatási igényekkel kapcsolatos információk nyújtása. 

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke 2017. november 
10-én, 9:30 órakor ünnepélyes projektnyitó rendezvény keretében tájékoztatta a 
Megyeházán (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a nyilvánosságot a projekt főbb 
tevékenységeiről. A paktum projekt jelenleg a megvalósítási szakaszban jár, a célcsoportok, 
foglalkoztatásához, képzéséhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és tevékenységek 
folyamatosan zajlanak. 

Az 1,25 Mrd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesített közel 
négy éves projekt megvalósítása során a tervezett célok közül elsősorban a monitoring 
mutatók számszerűsíthetők – a megvalósítási időszak során a munkaerő-piaci programokba 
810 fő kerül bevonásra, amelyből a foglalkoztatási paktum keretében 354 fő jut álláshoz –, 
ám ennél sokkal fontosabb, amit a gondolkodás alakításában el lehet és el kell érni. Ilyen a 
megszerzett szaktudás, az önismereti képességfejlesztés, a fiatalok pályaorientációs 
befolyásolása, a közmunkások továbbképzésben való részvétele. A kevésbé iparosodott 
területekről a munkavállalók ide vonzása, valamint a térségből tanulmányaik, vagy a 
kedvezőbb munkahely elszívó hatása miatt távozottak „visszacsábítása”. 

A munkaerő-piaci projektek hosszú távon hozzájárulnak a megye munkaerő és 
népességmegtartó képességének javításához, a képzett, piacképes munkaerő számára 
vonzó körülmények megteremtéséhez. A vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának 
javításával elősegítik versenyképességük növelését, illetve új beruházások létrejöttéhez 
szükséges feltételek megteremtését. 

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum a munkavállalói mobilitás növelésével, a 
hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérése 
esélyének biztosításával erősíteni fogja Veszprém megye foglalkoztatási-, gazdasági 
helyzetét, valamint segíteni fogja munkaerőpiacának védelmét. 

 

További információ: 

Veszprém Megyei Paktumiroda 

Telefon: 06 +36/88/545-044 

E-mail: paktum@vpmegye.hu 
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