TOLNA MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

FOGLALKOZTATÁSI MUNKAPROGRAM
(2016-2021)
KÉSZÜLT
A TOP- 5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú
TOLNA MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTHEZ,
AMELY A TOP-5.1.1-15 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI
MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG

Bevezetés
Magyarország Kormányának a TOP- 5.1.1-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű program felhívás keretében
támogatott, TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum
projekt konzorciuma, a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna
Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány, és a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft., fontos
feladatnak tartják Tolna megye gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének és a lakosság
életszínvonalának növelését.
A Tolna Megyei Paktum projekt keretében a konzorcium tagjainak, valamint a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. napján az Együttműködési
Megállapodás aláírásával megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum.
A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum megyei szintű többszereplős együttműködés, mely keretében
a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzatok és
a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai
céljaikat.
A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és
tevékenységekkel működik. Megyei szintű gazdaság – és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzést
készít, majd stratégiát alkot, megyei paktum-programot valósít meg. Ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi
foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A helyi paktumok vonatkozásában,
valamint a megye azon területén, ahol helyi paktum nem jött létre ernyőszervezeti feladatokat lát el,
monitoring tevékenységet végez, és biztosítja a megyei szintű koordinációt. Aktív kapcsolatot tart a
munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel. Támogatja a szociális
gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási programokat valósít meg.

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum
A Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását 2017. január 31. napján a 6 alapító tagon
felül további 22 tag írta alá. Ezáltal a Foglalkoztatási Paktum 28 tagra bővült. A Paktum és
Projektirányító Csoportot, a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a
Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány, a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft., és a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője alkotja.
A Paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor lehet csatlakozni annak a
szervezetnek, amely egyetért az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal. A Foglalkoztatási
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Paktum tagságára vonatkozó szándékot a Paktum és Projektirányító Csoportjának kell jelezni az erre
vonatkozó „Csatlakozási Nyilatkozat” benyújtásával.

Munkaprogram
A munkaprogram a foglalkoztatási partnerség operatív tevékenységeit rögzítő programja, melyet a
Paktum és Projektirányító Csoport hagy jóvá. Tartalmazza a paktum működéséhez szükséges
feladatokat, és azokat a beavatkozásokat, amelyek a partnerség keretében valósulnak meg, az egyes
feladatok felelőseit, a határidőket, valamint a finanszírozási forrásokat is megjelöli.
A munkaprogram munkaerő-piaci pillérének végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásoknak meg kell
jelenni a projekt költségvetésben. A munkaprogram tartalmazza a szervezetrendszer működésével
kapcsolatos feladatokat is, amely segíti a hatékony működést.
A munkaprogram a projekt fizikai megvalósításának időszakára került kidolgozásra, összhangban a
Foglalkoztatási Paktum stratégiai céljaival.
A munkaprogramban ütemezett feladatok a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Projekt
erőforrására, a megyei foglalkoztatási lehetőségek kihasználására támaszkodik, és a valós
szükségleteket veszi figyelembe.
A munkaprogramban meghatározott feladatok a meglévő eszközökhöz kapcsolódnak, valamint a
projekt és a partnerség szereplői által biztosított lehetőségekre támaszkodnak. A projekttervek
foglalkoztatáspolitikai eszközeit a projekt költségvetése nem minden esetben támogatja, ezért
lényeges elem a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekten kívüli forrásbevonás.
A projekt zárásáig jelen munkatervet a Paktum és Projektirányító Csoport félévente felülvizsgálja,
aktualizálja – figyelembe véve a Paktum Szervezet által megfogalmazott javaslatokat.

3

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum munkaprogramja (2016-2021)

Projektfejlesztési szakasz tevékenységei
Időpont/határidő

2016.08.03

2016.03.10.

2016.11.21.

2017.01.31.

2017.02.03-ig

4

Tevékenység

Támogatási szerződés ünnepélyes
aláírása
Együttműködés megkezdése
Szekszárd MJV TOP-6.8.2-15
projektjével

1. Partnerségi rendezvény

2. Partnerségi rendezvény
Program megalapozó,
programfejlesztő szakmai
dokumentációk elkészítése
(külső szolgáltatás)

Felelős szervezet

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT

Tolnáért NKFT

Tolna Megyei
Önkormányzat

Partnerek

Indikatív Forrás

Megjegyzés

-

Támogatási szerződés megkötése,
a projekt indítása

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei Önkormányzat Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány
Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Projekt
költségvetés
440 000 Ft

Partnerség tagjai

Projekt
költségvetés
425 000 Ft

Együttműködési megállapodás
aláírása Szekszárd Megyei Jogú
Várossal
Paktum működését megalapozó
Együttműködési Megállapodás
aláírása a konzorciumi
partnerekkel, valamint a Tolna
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával
Partnerség bővítése,
Együttműködési Megállapodás
aláírása az újonnan belépő
tagszervezetek által.

Projekt
költségvetés
87 954 130

Projektfejlesztési szakasz zárása

-

Projektmegvalósítási szakasz tevékenységei
Időszak
projektkezdéstől
projektzárásig

Tevékenység
Kötelező nyilvánosság biztosítása
folyamatos tevékenység

2017. áprilistól
(folyamatos)

Célcsoport toborzás, kiválasztás,
pályaorientációs tevékenység

2017. áprilistól
(folyamatos)

Munkaerő-piaci szolgáltatások
nyújtása

Felelős szervezet

Partnerek

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány

Projekt konzorciumi tagjai

Indikatív Forrás
Projekt ktgv.
1 740 000 Ft

Önkormányzatok, a projekt közvetlen
célcsoportja

Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés

2017. áprilistól
(folyamatos)

Munkaerő-piaci képzések
támogatása

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Paktum tagok
Képző intézmények

Projekt
költségvetés

2017. áprilistól
(folyamatos)
2017. áprilistól
(folyamatos)
2017. áprilistól
(folyamatos)

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
támogatások
Monitoring tevékenység
ernyőszervezeti feladatok
Megyei paktum koordinációs
tevékenység

Paktum tagok
Egyéb foglalkoztatók
Projekt konzorciumi tagjai
Helyi paktumok

2017. május

1. Szakmai rendezvény

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat

2017. május

3. Partnerségi rendezvény

Tolnáért NKFT

2017. július

4. Partnerségi rendezvény

2017. szeptember

2. Szakmai rendezvény

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Önkormányzat

Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
632 243 Ft
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Megjegyzés

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Partnerség tagjai
Kék Madár Alapítvány
Partnerség tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai

A projekt teljes megvalósítási
időszaka alatt összesen 400 főt
érint.
A projekt teljes megvalósítási
időszaka alatt összesen 620 főt
érint.

Szociális gazdaság fejlesztése
Munkaerő-tartalék feltárása,
toborzás
Vállalati igényeken alapuló
képzések fejlesztése
Szociális gazdaság fejlesztése

2017. október

Célcsoporti személyek tervezett
létszámának 25%-a kerül
bevonásra a programba
Monitoring és értékelési
jelentés

2017. október

5. Partnerségi rendezvény

2017. november

3. Szakmai rendezvény

2018. január

4. Szakmai rendezvény

2018. február

6. Partnerségi rendezvény

2018. március

2018.04.01-ig

5. Szakmai rendezvény
Célcsoporti álláshoz jutók
létszáma eléri a tervezett
bevontak létszámának 15%-át

2018. június

6. Szakmai rendezvény

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Önkormányzat

2018. július

7. Partnerségi rendezvény

Tolnáért NKFT

Partnerség tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai

2018. szeptember

Sajtó-nyilvános esemény

Tolnáért NKFT

Projekt konzorciumi tagjai

Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
350 000 Ft

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Paktum tagok

Projekt
költségvetés

Tolna Megyei
Önkormányzat

Projekt konzorciumi tagjai

Projekt
költségvetés

2017. 10.01-ig

2018.10.01.

2018. október
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Projekt eredményességi
keretindikátor-vállalás teljesítése
Monitoring és értékelési
jelentés

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Önkormányzat

Paktum tagok
Projekt konzorciumi tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai

Paktum tagjai

Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
632 243 Ft

Foglalkoztatási programelemek
ismertetése
Szociális gazdaság fejlesztése
Befektetési célú honlap
bemutatása
Pályaorientáció
Befektetés-ösztönzés, befektetési
lehetőségek

Helyi termelők bemutatkozása,
egész napos vásár
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Kötelező nyilvánosság biztosítása
P025-210 fő
PR25-92 fő
PR26-60fő

2018. október

7. Szakmai rendezvény

Tolna Megyei
Önkormányzat

2018. november

8. Partnerségi rendezvény

Tolnáért NKFT

2019. február

9. Partnerségi rendezvény
Álláshoz jutó célcsoporti
személyek létszáma
229 fő

Tolnáért NKFT

2019.04.01-ig
2019. május

2019.10.01-ig
2019. október

2019.10.01-ig

2019. október

10. Partnerségi rendezvény
A programba a tervezett
létszám 90%-a bevonásra
kerül
Monitoring és értékelési
jelentés
Helyi termékfejlesztés
és termelői együttműködések
generálása

11. Partnerségi rendezvény
8. Szakmai rendezvény

2019. november
2020. március
2020.04.01.
2020.04.01
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12. Partnerségi rendezvény
A programba bevonásra került a
teljes tervezett célcsoporti létszám
Az összes támogatási elem
megvalósulása folyamatban van

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Kormányhivatal

Partnerség tagjai
Kék Madár Alapítvány
Partnerség tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai

Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft

Paktum tagok
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai

Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
575 879 Ft

Paktum tagok
Projekt konzorcium

Paktum tagok
Tolna Megyei Kormányhivatal
Kék Madár Alapítvány
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai
Tolna Megyei Kormányhivatal
Partnerség tagjai
Paktum tagok
Paktum tagok.

Gazdaságfejlesztés, internet-alapú
közösségfejlesztés
Munkaerő-tartalék feltárása,
toborzás
Pályaorientáció

Vállalati igényeken alapuló
képzések fejlesztése

Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés

Munkaerő-piaci szolgáltatások
Befektetés-ösztönzés, befektetési
lehetőségek
Foglalkoztatási programelemek
ismertetése

2020. április

Monitoring és értékelési
jelentés

2020. június

9. Szakmai rendezvény

2020. szeptember

2020. október

13. Partnerségi rendezvény
A projekt keretében tervezett, a
célcsoportot érintő,
foglalkoztatáshoz kapcsolódó
összes támogatás befejezése
Paktum minősítési eljárásra
történő felkészülés megkezdése

2020. október

10. Szakmai rendezvény

Tolna Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat

2021. január

14. Partnerségi rendezvény

Tolnáért NKFT

Partnerség tagjai

2021. május

15. Partnerségi rendezvény

Tolnáért NKFT

Partnerség tagjai

2021.06.30.

Kötelező indikátorvállalás
végső teljesítése

Tolna Megyei
Kormányhivatal

Projektzáró rendezvény
Paktum minősítési eljárás
befejezése
A Projekt által támogatott
tevékenységek fizikai befejezése
Monitoring és értékelési
jelentés, záró beszámoló
benyújtása

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Önkormányzat

2020.10.01.

2021. július
2021. július.
2021.07.30
2021. augusztus
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Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolna Megyei
Önkormányzat
Tolnáért NKFT

Projekt konzorciumi tagjai
Partnerség tagjai
Partnerség tagjai

Projekt konzorciumi tagjai
Partnerség tagjai

Projekt konzorciumi tagjai
Partnerség tagjai

Projekt konzorcium
Tolna Megyei
Önkormányzat

Projekt konzorciumi tagjai

Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft

Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
632 243 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt ktgv.
575 879 Ft
Projekt
költségvetés
Projekt ktgv.
350 000 Ft
Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés
Projekt
költségvetés

Helyi termelők bemutatkozása,
egész napos vásár
Foglalkoztatási szint emelése

Alternatív finanszírozási formák
A megye munkaerő-piaci
helyzetének értékelése
A megyei paktum további
működése
P025 1051 fő
PR25 459
PR26 299
Kötelező nyilvánosság biztosítása

Rendezvénynaptár

Projektfejlesztési szakasz rendezvényei
Időpont

2016.11.21.

2017.01.31.
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Rendezvény

1. Partnerségi
rendezvény

2. Partnerségi
rendezvény

Tartalma

Partnerség
kialakítása

Partnerségi
Folyamatok
támogatása

Megvalósításért
felelős szervezet

Célja

Tolnáért NKFT

Együttműködési Megállapodás
ünnepélyes aláírása.

Tolnáért NKFT

Partnerségi folyamat támogatása.
A partnerség bővítése új
tagszervezetekkel. Foglalkoztatási
stratégia, foglalkoztatási paktum
SZMSZ és Ügyrend ismertetése.

Elvárt eredmények

Meghívottak köre

Tolna Megyei Foglalkoztatási
Paktum Megalakulása.
Foglalkoztatási stratégia,
foglalkoztatási paktum SZMSZ és
Ügyrend véleményezése a
partnerség által. Együttműködési
megállapodás aláírása az újonnan
belépő szervezetek képviselői
által.

Projekt konzorcium tagjai,
munkaadói és munkavállalói
érdekképviseletek, megyei civil és
non-profit szféra, szociális
szövetkezetek, helyi
önkormányzatok, jelentősebb
szakképző intézmények,
vállalkozások képviselői.
Paktum tagjai, munkaadói és
munkavállalói érdekképviseletek,
megyei civil és non-profit szféra,
szociális szövetkezetek, helyi
önkormányzatok, jelentősebb
szakképző intézmények,
vállalkozások képviselői.

Projektmegvalósítási szakasz rendezvényei
Időpont

2017. május

2017. május
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Rendezvény

1. Szakmai
rendezvény
Szociális gazdaság
fejlesztése

3. Partnerségi
rendezvény

Tartalma

„A helyi gazdasági
együttműködési
lehetőségek
bemutatása” című
konferencia
A munkaerőtartalék feltárása
és toborzása,
programba
vonása

Megvalósításért
felelős szervezet

Célja

Elvárt eredmények

Meghívottak köre

Tolna Megyei
Önkormányzat

A szociális gazdaságba
potenciálisan bekapcsolható
szervezetek tájékoztatása: a
szociális gazdaság perspektívái az
EU-ban és Magyarországon, a
szociális gazdaság helye és
szerepe a megye gazdaság
vérkeringésében, a helyi
foglalkoztatási paktumok
bemutatása, a megyei jó
gyakorlatok ismertetése, sikeres
vállalkozások bemutatkozása.
Jogszabályi környezet, pályázati
lehetőségek, jó gyakorlat
megosztása, adatgyűjtés,
adatelemzés.

A civil szervezetek, vállalkozások,
valamint a helyi önkormányzatok
bevonása a szociális gazdaságba
aktív, helyi szereplőként.

A megyei paktum területén
működő, civil szervezetek,
szociális gazdasági szereplők,
profitorientált vállalkozások és a
helyi önkormányzatok képviselői,
foglalkoztatási és gazdasági
szakértők, partnerség tagjai.

Tolnáért NKFT
Kék Madár
Alapítvány

A program lehetőségeinek
ismertetése a potenciális
célcsoport és a program
érintettjei körében.

Célcsoport programba vonása.

Partnerség tagjai, a lakosság

2017. június

2017.
szeptember

2017. október
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Vállalati
igényeken alapuló
4. Partnerségi
képzések
rendezvény
fejlesztése
„A szociális
gazdaság piaci
jelenlétét erősítő
2. Szakmai
tevékenységek
rendezvény
módszertani
Szociális gazdaság áttekintése” című
fejlesztése
workshop

5. Partnerségi
rendezvény

Foglalkoztatási
programelemek
ismertetése

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

A vállalkozások, intézmények
fejlődése, magasabb színvonalú
működése érdekében, a képzési,
szakképzési kínálat és a
munkaerő-piaci igények
összehangolása a cél, ami
magában foglalja a munkáltatói
igényeknek megfelelő képzési
szerkezet kialakítását
A szociális gazdaság társadalmi
szintű „láthatóságának” fokozása.
A szociális gazdaságból származó
szolgáltatások és termékek
népszerűsítésének,
marketingjének, értékesítésének
támogatási lehetőségei.
Tájékoztató a program nyújtotta
előnyökről, melyek a
részvételével, mint például az
ingyenes szolgáltatások, az anyagi
támogatások, érhető el a munka
és a tanulás kapcsán, a személyes
segítségnyújtás. A csoportos vagy
egyéni tájékoztató lehetőségei,
mely során lehetőség van a
munkaerő-piaci programba
történő bevonásra. A munkaerőpiaci program szóbeli ismertetése
mellett szükséges helyi írásos
tájékoztatót is átadni.

A vállalatok humánerőforrás
igényeinek kielégítése, duális
képzés elterjesztésének
támogatása

Partnerség tagjai, megyében
működő vállalkozások, képző
intézmények

A piaci jelenlét fokozása.
(A szociális gazdaságra
optimalizált marketing és
értékesítési módszertanok
ismertetése.)

A szociális gazdaság szereplői,
partnerség tagjai,
önkormányzatok képviselői.

Célcsoport programba való
bevonása.

Partnerség tagjai,
a megye lakossága.

2017. november

2018. január

2018. február

2018. március
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3. Szakmai
rendezvény
Szociális gazdaság
fejlesztése

4. Szakmai
rendezvény
Befektetésösztönzés

6. Partnerségi
rendezvény

5. Szakmai
rendezvény

„A szociális
gazdaság
együttműködő
partnerei” című
workshop

Befektetési célú
honlap
bemutatása

Pályaorientáció

Befektetési
lehetőségek

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

Tolna Megyei
Önkormányzat

Kapcsolódási és együttműködési
formák és lehetőségek
bemutatása. Vállalati kapcsolatok
kiépítésének módja, befektetések
ösztönzése.

Tájékoztatás a befektetési célú
honlap kialakításáról,
elérhetőségének, funkciójának,
használatának bemutatása.
A megfelelő szakmaválasztás
mellett a jövő generációit
alkalmassá kell tenni a
folyamatosan változó munkaerőpiaci és technológiai kihívásokhoz
való rugalmas alkalmazkodásra. A
karrierút során akár ágazati
mobilitásra is fel kell készíteni a
fiatalokat olyan pályaválasztással,
amelyben oldalirányú elmozdulás
vagy új szakterületek adaptálása
válik elérhetővé.
Szolgáltatási hiányterületek,
szükségletek feltérképezése,
önfoglalkoztatással kapcsolatos
ismeretek nyújtása, vállalkozások
együttműködésének ösztönzése

Befektetési lehetőségek
tudatosítása, befektetések
mértékének emelkedése

A szociális gazdaság szereplői,
finanszírozók képviselői,
mentorhálózat szakértői,
önkormányzatok képviselői,
partnerség tagjai.
Működő vállalkozások vezetői;
korábban támogatásban
részesült, időközben megszűnt
vagy szünetelő vállalkozások
vezetői; foglalkoztatási és
gazdasági szakértők;
önkormányzatok képviselői,
partnerség tagjai.

Munkatapasztalat szerzés
támogatása, megfelelő
szakmaválasztás

Képző intézmények
partnerség tagjai
megyében működő vállalkozások
elavult szakmával rendelkező
célcsoporti személyek
pályaválasztás előtt álló fiatalok.

Új vállalkozások beindítása,
befektetési, beruházási szint
emelkedése

Gazdasági szereplők,
foglalkoztatási és gazdasági
szakértők, önkormányzatok
képviselői, partnerség tagjai.

Finanszírozással, a
támogatásokkal kapcsolatos
általános tudnivalók ismertetése,
a jó gyakorlat bemutatása.

2018. június

2018. július
2018.
szeptember

2018. október

2018. november
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6. Szakmai
rendezvény

7. Partnerségi
rendezvény
Sajtónyilvános
esemény

7. Szakmai
rendezvény

8. Partnerségi
rendezvény

Tolna megye
szociális
gazdaságának
bemutatkozása

Munkaerő-piaci
szolgáltatások
Nyilvánosság
biztosítása

Internet alapú
közösségfejlesztés
lehetőségei
A munkaerőtartalék feltárása
és toborzása,
programba
vonása

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolna megyében előállított
termékek és szolgáltatások
kiállítása és vására, népszerűsítő
előadások, termékkóstolók
Egész napos vásár.
A hátrányos helyzetű, valamint a
közmunka program keretében
foglalkoztatott személyek közül,
az önálló munkavégzésre
alkalmas és felkészíthető
személyek, az aktuális vállalati
munkaerő-igényekre alapozottan,
a foglalkoztatók bevonásával
részesülnek munkaerő-piaci
szolgáltatásokban, lehetőséget
kapva az elsődleges munkaerőpiacra való átlépéshez.
Beszámoló eredményességi
keretindikátor teljesítéséről
Internet alapú képzés és a
távmunka lehetőségének
ismertetése, közösségépítési és
értékesítési megoldások
bemutatása. A paktum keretében
elkészült információs rendszerek
által nyújtott lehetőségek
áttekintése.

Tolnáért NKFT
Kék Madár
Alapítvány

A program lehetőségeinek
ismertetése a potenciális
célcsoport és a program
érintettjei körében.

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Kék Madár
Alapítvány
Tolnáért NKFT

A szociális gazdaság társadalmi
szintű „láthatóságának” fokozása

Célcsoport programba való
bevonása.
Nyilvánosság biztosítása

Gazdaságfejlesztés

Célcsoport programba vonása.

Tolna megye lakosai, szociális
gazdaság szereplői,
önkormányzatok képviselői,
partnerség tagjai

Partnerség tagjai,
a megye lakossága.
Partnerség tagjai, a projekt
potenciális érintettjei.

Gazdasági szereplők, civil
szervezetek, önkormányzati
képviselők, lakosság, partnerség
tagjai

Partnerség tagjai, a lakosság

2019. február

2019. május

2019. október
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9. Partnerségi
rendezvény

Pályaorientáció

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

10. Partnerségi
rendezvény

Vállalati
igényeken alapuló
képzések
fejlesztése

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

Munkaerő-piaci
szolgáltatások

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Kék Madár
Alapítvány

11. Partnerségi
rendezvény

A megfelelő szakmaválasztás
mellett a jövő generációit
alkalmassá kell tenni a
folyamatosan változó munkaerőpiaci és technológiai kihívásokhoz
való rugalmas alkalmazkodásra. A
karrierút során akár ágazati
mobilitásra is fel kell készíteni a
fiatalokat olyan pályaválasztással,
amelyben oldalirányú elmozdulás
vagy új szakterületek adaptálása
válik elérhetővé.
A vállalkozások, intézmények
fejlődése, magasabb színvonalú
működése érdekében, a képzési,
szakképzési kínálat és a
munkaerő-piaci igények
összehangolása a cél, ami
magában foglalja a munkáltatói
igényeknek megfelelő képzési
szerkezet kialakítását
A hátrányos helyzetű, valamint a
közmunka program keretében
foglalkoztatott személyek közül,
az önálló munkavégzésre
alkalmas és felkészíthető
személyek, az aktuális vállalati
munkaerő-igényekre alapozottan,
a foglalkoztatók bevonásával
részesülnek munkaerő-piaci
szolgáltatásokban

Munkatapasztalat szerzés
támogatása, megfelelő
szakmaválasztás

Képző intézmények
partnerség tagjai
megyében működő vállalkozások
elavult szakmával rendelkező
célcsoporti személyek
pályaválasztás előtt álló fiatalok.

A vállalatok humánerőforrás
igényeinek kielégítése, duális
képzés elterjesztésének
támogatása

Partnerség tagjai, megyében
működő vállalkozások, képző
intézmények

Célcsoport programba való
bevonása, elsődleges munkaerőpiacra való átlépés segítése.

Partnerség tagjai,
a megye lakossága.

2019. november

2020. március

2020. június
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8. Szakmai
rendezvény

Befektetési
lehetőségek

Tolna Megyei
Önkormányzat

12. Partnerségi
rendezvény

Foglalkoztatási
programelemek
ismertetése

Tolnáért NKFT
Tolna Megyei
Kormányhivatal

9. Szakmai
rendezvény

Tolna megye
szociális
gazdaságának
bemutatkozása

Tolna Megyei
Önkormányzat

Finanszírozással kapcsolatos
általános tudnivalók bemutatása,
jó gyakorlatok ismertetése,
támogatási igénylésekkel
kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Tájékoztató a program nyújtotta
előnyökről, melyek a
részvételével, mint például az
ingyenes szolgáltatások, az anyagi
támogatások, érhető el a munka
és a tanulás kapcsán, a személyes
segítségnyújtás. A csoportos vagy
egyéni tájékoztató lehetőségei,
mely során lehetőség van a
munkaerő-piaci programba
történő bevonásra. A munkaerőpiaci program szóbeli ismertetése
mellett szükséges helyi írásos
tájékoztatót is átadni.
Tolna megyében előállított
termékek és szolgáltatások
kiállítása és vására, népszerűsítő
előadások, termékkóstolók
Egész napos vásár.

Befektetési lehetőségek
tudatosítása, befektetések
mértékének emelkedése

Gazdasági szereplők,
foglalkoztatási és gazdasági
szakértők, önkormányzatok
képviselői, partnerség tagjai.

Célcsoport programba való
bevonása.

Partnerség tagjai,
a megye lakossága.

A szociális gazdaság társadalmi
szintű „láthatóságának” fokozása

Tolna megye lakosai, szociális
gazdaság szereplői,
önkormányzatok képviselői,
partnerség tagjai

2020.
szeptember

13. Partnerségi
rendezvény

Foglalkoztatási
szint emelése

2021. május

14. Partnerségi
rendezvény
15. Partnerségi
rendezvény

Alternatív
finanszírozási
formák
A megye
munkaerő-piaci
helyzetének
értékelése
Megyei szintű
paktumrendszer

2021. július

Sajtó-nyilvános
rendezvény

Nyilvánosság
biztosítása

2020. október

2021. január
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10. Szakmai
rendezvény

Tolnáért NKFT

Tolna Megyei
Önkormányzat

Tolnáért NKFT
Tolnáért NKFT

Tolnáért NKFT

A támogatott foglalkoztatás és
célcsoport specifikus
foglalkoztatási akciók
eredményeinek integrálása a
munkaerőpiacon. A munkahelyi
rugalmasság ösztönzése, a munka
és a magánélet
összehangolásának elősegítése, a
kisgyermekes nők
foglalkoztatásának támogatása, a
jogszerű foglalkoztatás
ösztönzése.
Tájékoztatás nyújtása a felmerült
beruházási igényekhez,
szükségletekhez kapcsolódó
finanszírozási lehetőségekről,
támogatási konstrukciókról
A projekt megvalósulásának
tükrében a megye munkaerőpiacának értékelése.
A megyei paktum további
működésének ismertetése.
Ünnepélyes projektzáró
rendezvény keretében
tájékoztatás az elért
eredményekről.

Foglalkoztatási szint emelése.

Partnerség tagjai,
megye területén működő
vállalkozások.

Beruházási hajlandóság
emelkedése

Gazdasági szereplők,
munkáltatók, finanszírozó
intézmények, önkormányzatok
képviselői, partnerség tagjai

A megye munkaerő-piaci
helyzetében történt változás
ismertetése.
A megyei paktum további
működésének ismertetése.

Partnerség tagjai, érintett
célcsoport.
Partnerség tagjai, érintett
célcsoport.

Nyilvánosság biztosítása.

Partnerség tagjai, projekt
érintettjei.

Projekt ülésterv

Projektfejlesztési szakaszban lezajlott ülések
Időpont

17

Tevékenység típusa

2016. szeptember 16.

Konzorciumi ülés

2016. november 21.

Paktum és Projektirányító
Csoport alakuló ülése

2016. november 21.

Konzorciumi ülés

2016. december 7.

Konzorciumi ülés

2017. január 12.

Konzorciumi ülés

Célja

Projektfejlesztési időszak feladatainak
egyeztetése. Paktum szervezet, és a
Paktum és Projektirányító Csoport
megalakulásának előkészítése.
Paktum és Projektirányító Csoport
megalakulása.
A munkaterv és ügyrend
tervezetének bemutatása.
Paktum szervezet megalakulásának
előkészítése. Együttműködési
megállapodás tartalmának
ismertetése.
A projekt aktuális helyzete.
Beszámoló az elvégzett feladatokról.
A 3. mérföldkő teljesítéséhez
kapcsolódó elszámolás és a szakmai
beszámolóhoz kapcsolódó egyeztetés
A projektfejlesztési szakasz
feladatainak egyeztetése, a 3.
mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó
pénzügyi és szakmai beszámoló.

Elvárt eredmények
Projektfejlesztési időszak
feladatainak megvalósulása.
Paktum szervezet, és a Paktum
és Projektirányító Csoport
megalakulásának előkészítése.
1. mérföldkő teljesítése
Paktum és Projektirányító
Csoport megalakulása.
2. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Meghívottak köre

Paktum szervezet megalakulása.

Konzorcium tagjai

Konzorcium tagjai

Konzorcium tagjai

Konzorcium tagjai

Konzorcium tagjai

2017. február 02.

2017. február 02.
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Konzorciumi ülés

Paktum tagok kiválasztásának
módszertana, SZMSZ és ügyrend,
Tolna Megyei Foglalkoztatási
Stratégia dokumentumok
véglegesítése.

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Paktum tagok kiválasztásának
módszertana, SZMSZ és ügyrend,
Tolna Megyei Foglalkoztatási
Stratégia dokumentumok elfogadása.

Elfogadott dokumentumok
(Tagok kiválasztásának
módszertana, SZMSZ és ügyrend,
Tolna Megyei Foglalkoztatási
Stratégia)
3. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése
Elfogadott dokumentumok
(Tagok kiválasztásának
módszertana, SZMSZ és ügyrend,
Tolna Megyei Foglalkoztatási
Stratégia)

Konzorcium tagjai

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Projektmegvalósítási szakaszban tervezett ülések
Időpont

Tevékenység típusa

2017. március 20.

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

2017. március 20.

Konzorciumi ülés

2017. március 29.

2017. augusztus

2017. szeptember
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Paktumiroda ülés

Paktumiroda ülés

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Célja
Projekt végrehajtás feladatainak
megkezdése; elkészült
dokumentumok (akcióterv,
munkaprogram) elfogadása,
egyeztetés a képzési irányokról.
Projekt ütemezésével
(mérföldkövek), képzések indításával
kapcsolatos egyeztetés. Célcsoport
toborzás és a programba vonás
feladatainak egyeztetése.
Szakmai kapcsolat kialakítása a helyi
paktumokkal, együttműködési
megállapodás aláírása a megyei, a
megyei jogú város és a helyi
paktumok működésének szinergiája
érdekében.

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.
Projekt végrehajtás. Ernyőszervezeti
feladatokkal kapcsolatos
tevékenység. Képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása, annak elfogadása.

Elvárt eredmények

Szakmai irány meghatározása.
Projekt ütemezés átdolgozása.
Képzési irányok meghatározása.
Célcsoport programba vonása.
4. és 5. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Meghívottak köre

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai

Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés

Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Ernyőszervezeti feladatok
ellátása. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
Monitoring jelentés.

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.

2017. szeptember

Konzorciumi ülés
Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

2017. december

2017. december

2018. február

Paktumiroda ülés

2018. március

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

2018. március

Konzorciumi ülés

2018. augusztus
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Konzorciumi ülés

Paktumiroda ülés

A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.

Kötelező indikátorvállalás
teljesülése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
Monitoring jelentés
6. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Konzorcium tagjai

Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.
A projekt szakmai tevékenységében
elért eredmények értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.
A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések.
értékelése. Foglalkoztatási
munkaprogram aktualizálása.

Aktualizált foglalkoztatási
munkaprogram.
Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesítése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
Monitoring jelentés
7. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása

Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

2018. szeptember

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

2018. szeptember

Konzorciumi ülés

2018. december

2018. december

2019. február

2019. március
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Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Konzorciumi ülés

Paktumiroda ülés
Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Az indikátorok teljesülését figyelő
monitoring tevékenység
eredményeinek értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.
A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.
A foglalkoztatási szint emelése
érdekében végzett tevékenységek
értékelése. Foglalkoztatási
munkaprogram elfogadása.

Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesítése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesítése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
8. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése
Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.
Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés
Foglalkoztatási szint emelése.
Aktualizált foglalkoztatási
munkaprogram.
Monitoring jelentés

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

2019. március

2019. augusztus

2019. szeptember

2019. szeptember

2020. február

2020. március
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Konzorciumi ülés

Paktumiroda ülés

A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.

Konzorciumi ülés

Szakmai tevékenység
előrehaladásának értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálásának elfogadása.
A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.

Paktumiroda ülés

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Szakmai tevékenység
előrehaladásának értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizált változatának elfogadása.

Paktum és Projektirányító
Csoport ülés

Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalások
teljesülése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
9. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés
Monitoring jelentés
Munkaprogram operatív
feladatainak teljesítése.
Aktualizált foglalkoztatási
munkaprogram.
Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesülése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
10. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés
Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesülése.
Aktualizált foglalkoztatási
munkaprogram.

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

2020. március

2020. június

2020. június
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Konzorciumi ülés

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Konzorciumi ülés

2020. augusztus

Paktumiroda ülés

2020. szeptember

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

2020. szeptember

Konzorciumi ülés

2021. február

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.
Paktum minősítési eljárás feladatai.
Monitoring és értékelési jelentések
értékelése. Foglalkoztatási munkaprogram aktualizálásának elfogadása.
Felkészülés a paktum minősítési
eljárására. Monitoring és értékelési
jelentések értékelése. Foglalkoztatási
munkaprogram aktualizálása.
Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.

Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalás
teljesülése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
11. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Konzorcium tagjai

Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.
Monitoring jelentés
Monitoring jelentés
Paktum minősítése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
Monitoring jelentés
Paktum minősítése. Aktualizált
foglalkoztatási munkaprogram.
12. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése
Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Konzorcium tagjai

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

2021. február

2021. február

2021. március

2021. március

2021. május
2021. június

2021. június
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Konzorciumi ülés

Stratégiai célok megvalósulásának
vizsgálata, hátralévő mérföldkövek
feladatainak egyeztetése, megyei
munkaerő-piaci helyzet aktualitásai.

Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

A paktumok szakmai
tevékenységének előrehaladása.
A paktum szakmai tevékenységének
előrehaladása. Képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.
Foglalkoztatási munkaprogram
aktualizálása.

Konzorciumi ülés

A projekt szakmai tevékenységének
előrehaladása. A projekt kötelező
vállalásához kapcsolódó képzési és
foglalkoztatási jelentések értékelése.

Paktumiroda ülés

Paktumiroda ülés
Paktum és Projektirányító
Csoport ülése

Konzorciumi ülés

A partnerség eredményei a megyei és
a helyi foglalkoztatási stratégia
tükrében.
A foglalkoztatási stratégiai elvárt
eredményeinek értékelése.
Projekt fizikai zárásához kapcsolódó
feladatok. (paktum akkreditáció,
kötelező indikátorvállalás teljesülése,
kötelező nyilvánosság teljesítése,
projektzáró rendezvény).

Projekt keretében tervezett
műszaki-szakmai eredmények
elérésének biztosítása.
Ernyőszervezeti feladatok
ellátása
Monitoring jelentés

Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalások
teljesülése.
Monitoring jelentés
Kötelező indikátorvállalások
teljesülése.
13. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői

Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

A projekt szakmai megvalósulása.

Konzorcium tagjai
Megyei paktumiroda
képviselője, Szekszárd MJV
paktumiroda képviselője,
Helyi paktumok képviselői
Paktum és Projektirányító
Csoport tagjai

Projekt fizikai zárása.
14. mérföldkőhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése

Konzorcium tagjai

Ernyőszervezeti feladatok
ellátása.

