A TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 program eredménye Somogy megyében
A Somogy Megyei Kormányhivatal Európai Uniós forrásból segítette a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatását.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek fontos célkitűzése többek között, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a 2011. októberétől indult TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos
helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”
című országos projektet, mely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A projekt végrehajtói a kezdetben a munkaügyi központok, illetve
azok kirendeltségei voltak, majd 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai. Kezdetben 2015. április 30-a volt a projekt befejezési időpontja, de ez 2015. október 31-re módosult és egyben a felhasználható forrásokat is megemelték. Ennek következtében a 4,5
éves program alatt 5,565 milliárd forintos költségvetéssel működött a program (5,1 milliárd forint az
ügyfelek támogatására, 0,465 milliárd a program működtetésére).
A projekt komplex támogatási eszközök felhasználásával segítette az álláskereső ügyfelek elhelyezkedését. A komplexitás a szolgáltatási és támogatási programelemek egymásra épülését jelenti. A
programban érvényesülni kellett az 1+1 elvének, azaz egy támogatás (bérjellegű vagy képzési) mellé
szükséges volt egy szolgáltatást is biztosítani. A támogatások egymásra épülhettek, így például egy
képzési támogatás mellé adható volt bérjellegű támogatás is, jelentősen növelve az ügyfelek munkaerő-piaci esélyeit.
A program célcsoportjaiba tartoztak:
1. Alacsony iskolázottságúak
Akiknek munkaerő-piaci hátrányai az alacsony iskolai végzettségből adódnak.
Ide tartozóak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – 8
vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel –, vagy még azzal sem.
Az 1. célcsoportba bevonhatók azok, akik az alacsony iskolai végzettség mellett OKJ-s szakképesítéssel is rendelkeznek. 1109 fő került bevonásra.
2. Fiatalok, pályakezdők célcsoportja
Ide tartozóak a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők. 1951 fő
került bevonásra.
3. 50 év felettiek célcsoportja
Ide tartozóak a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.
1030 fő került bevonásra.
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4. Gyermekgondozásból a munkaerő-piacra visszatérni szándékozók
Ide tartoznak, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek, az a személy, aki gyesben, gyedben, gyetben, ápolási díjban részesül, ha jogviszonya ezen ellátások folyósításának megkezdését megelőzően, vagy annak folyósítása alatt szűnt meg, és a programba történő bevonásakor
nem folytat kereső tevékenységet. 265 fő került bevonásra.
5. FHT-ben részesülők
Azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik a bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak. 893 fő került bevonásra.
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők/elavult szakmával rendelkezők
A tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik:
- több, mint 3 hónapja nyilvántartottak,
- csoportos létszámleépítésben érintettek vagy
- a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet által felsorolt területfejlesztés szempontjából kedvezményezett leghátrányosabb helyzetű kistérségben, illetve a 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet
alapján a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű településen valamelyikén élnek.
Elavult vagy nem használható szakképesítésnek minősül az, amit az ügyfél
- legalább 15 éve szerzett és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges,
- vagy egészségkárosodás miatt nem tudja gyakorolni,
- vagy a szakképesítést az új OKJ már nem tartalmazza,
- vagy a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján a kirendeltség illetékességi területén nincs (azaz az elmúlt negyedévben nem volt, és az előrejelzések alapján a következő
időszakban nem lesz) olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne
előírva, és az ügyfél önállóan sem tudott elhelyezkedni szakmájában.
2099 fő került bevonásra.
A projektbe bevontak célcsoporti bontása (7 347 fő)
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A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek voltak
választhatók a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkoztatást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.
2013. április 15-2015. április 30. között egy mentorhálózat szakemberei segítették a programban
résztvevők szakmai és személyes fejlesztésének irányítását, a képzés megválasztásához és befejezéséhez, az önálló elhelyezkedéshez és a munka megtartásához szükséges képességek kialakítását,
megerősítését.
A mentorhálózat szakképzett munkatársai több mint 5500 programba vont ügyfélnek nyújtottak személyre szabott segítséget.
A támogatási elemek a következők lehettek:


Képzésekhez kapcsolódóan 100 százalékos képzési költségtérítés, képzés alatti keresetpótló
juttatás és az utazási költség támogatása volt adható. 3570 fő számára nyújtottunk képzési
támogatást, közülük 3402 fő szerzett új szakképesítést.



Bértámogatás a munkabér és a szociális hozzájárulási adó költségeinek legfeljebb 70%-ának
maximum 8 hónapig tartó megtérítése, a támogatott foglalkoztatás időtartam felével megegyező idejű továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel volt nyújtható.
1421 esetben vették igénybe a munkáltatók.



Bérköltség támogatás esetében a bér- és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100 %-os
mértékű megtérítése 90 napig. 1601 fő után nyújtottunk ilyen támogatást.



50 év feletti munkavállalók bérköltség támogatása a minimálbér kétszerese, valamint annak
szociális hozzájárulási adója erejéig, maximum:
- 4 hónapig: a bérköltség 100 százalékos megtérítése
- 4 hónapig: a bérköltség 50 százalékos mértékű támogatása
- 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás.
753 fő elhelyezkedését segítette a támogatás.



Első Munkahely Garancia (EMG) támogatása a TÁMOP 1.1.2 program keretében, amely
2013. július 1-jétől volt nyújtható. Bérköltség támogatását jelentette 100%-ban, amely a minimálbér és annak szociális hozzájárulási adója másfélszereséig terjedhetett, maximum 6 hónap időtartamra, a támogatási idő felével megegyező továbbfoglalkoztatással. 325 fiatal után
vették igénybe a munkáltatók.



Vállalkozóvá válás támogatása, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.
304 ügyfél vette igénybe vállalkozásának elindításához.



A munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódóan a munkaadót terhelő helyközi utazás költségeinek megtérítésére van lehetőség. 83 főt segített a támogatás.



Lakhatási támogatás adható a projektben a lakóhelyüktől távol munkát vállaló projektrésztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. 70 fő lakhatását segítette.

2013. évtől 3 fő TÁMOP 1.1.2 programban foglalkoztatott állásügynök segítette a megyében az álláshelyek feltárását. Havonta átlagosan 60 munkáltatót kerestek fel és 40 munkaerőigényt rögzítettek.
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7347 fő került a programba bevonásra. 3570 fő részesült képzési támogatásban és 4404 esetben
nyújtottunk bérjellegű támogatást.
Pénzügyi elkötelezettség 2015.09.30-ig
Eszköz

Létszám (fő)

Összeg (Ft)

Bértámogatás

1421
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Bérköltség támogatás
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621.000.000
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Első Munkahely Garancia
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A Somogy Megyei Kormányhivatal 2015. szeptember 30-ig 7347 álláskereső személy számára biztosított európai uniós forrásból képzési, illetve foglalkoztatási támogatásokat.
A programban résztvevők 16 százaléka roma származású volt.
Somogy megyében a bérjellegű támogatások több mint 4400 esetben segítették az elhelyezkedést,
melynek 17 százaléka az 50 éven felüliek közül került ki.
3570 fő új szakképesítés megszerzését biztosító képzésen vehetett részt.
Közülük 3402 fő már megszerezte új szakképesítését.
Jellemzően nyelvi, egészségügyi és szociális szakmacsoportban (ápolási asszisztens, gyakorló ápoló,
szociális gondozó és ápoló, gyógymasszőr), gépészeti szakmacsoportban (CNC forgácsoló, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos), hatósági területen (C, D, és C+E kategóriás gépjárművezető képzések,
targoncavezető), kereskedelem és vendéglátás szakmacsoportban (vendéglátó eladó, bolti pénztáros)
indultak képzések.
Csak olyan tanfolyamok kerültek az engedélyezett listára, amelyek esetében munkaerő-piaci kereslet
tapasztalható. A képzések indítása előtt felvesszük a kapcsolatot a potenciális munkáltatókkal és bevonjuk őket a kiválasztási folyamatba, gyakorlati hely biztosításába, vizsgáztatás felügyeletébe. A
résztvevők kiválasztása során elsődleges szempontnak tekintjük a kedvező elhelyezkedési arány
biztosítását.
2015. október 30-ig az ügyfelek támogatására 5,1 milliárd forintot fizettünk ki.
A programból 6693 fő (91%) lépett ki sikeresen, azaz új szakképesítést vagy munkatapasztalatot
szerzett. A támogatás nélküli elhelyezkedésüket a programból való kilépést követő 180. napon vizsgáljuk.
A sikeres kilépők közül, akiknél már esedékes volt a 180. napi vizsgálat, jelenleg 2399 fő áll munkaviszonyban, de ez a szám folyamatosan emelkedik.
2015. november 1-től a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” program keretein belül folytatódik a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának
javítása. A program 5234 fő munkaerőpiaci reintegrációjára ad lehetelőséget 2018. december 31-ig
5,234 milliárd forintos kerettel.

2015. december 1.
Somogy Megyei Kormányhivatal

