Mi az a Debrecen
Foglalkoztatási Paktum?
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal közösen helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programot valósít meg, szorosan együttműködve a foglalkoztatási együttműködésben résztvevő partnerekkel, cégekkel. A program eredményeként Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.
A projekt keretében Debrecen Megyei Jogú Város létrehozta azt az egyeztető
fórumot (foglalkoztatási paktumot), mely a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködésén keresztül elősegíti a foglalkoztatási színvonal emelkedését. A siker érdekében a munkaerő-piaci folyamatokban részt vevő vállalkozások, civil szervezetek,
képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív tagjai.
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Debrecen MJV Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Debreceni Egyetem
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
Debreceni Szakképzési Centrum
Debreceni Tankerületi Központ
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete
Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány
Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft.
Civilek a Fiatalokért Egyesület
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Héra Egyesület
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Debrecen Foglalkoztatási Paktum céljai
A Debreceni Foglalkoztatási Paktum első lépésben elkészítette Debrecen Foglalkoztatási Stratégiáját, melynek átfogó célja a város egészséges
munkaerőpiaci egyensúlyának megteremtése.
Ez az egyensúly akkor áll fenn, ha:
- a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához
jutnak, és
- az itt lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő
munkaerő érhető el.
Egészséges munkaerőpiaci egyensúly
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Az egészséges munkaerőpiaci egyensúly elérését a következő alcélok
segítik:
• Az integrált munkaerőpiac megteremtése a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, érintett szereplők bevonását célozza meg, egy olyan együttműködési rendszer felállításával, mely elősegíti a munkaerőpiac keresleti
és kínálati oldalának egyensúlyát, valamint a térségi szereplők közötti
információáramlás és véleménycsere ösztönzését és a szereplők kezdeményezéseinek összehangolását.
• A munkaerő piacorientált fejlesztése elsősorban a munkavállalók személyes képességeinek és készségeinek fejlesztését szolgálják.
• A közvetlen foglalkoztatásösztönzési tevékenység során Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal foglalkoztatást segítő támogatások nyújt.
• Vállalkozásfejlesztési tevékenységünk során cél a debreceni vállalkozások fejlesztésének segítése, többek között GINOP, KEHOP, EFOP
és H2020 programokat illetően teljes körű pályázati információs szolgáltatás nyújtásával. Továbbá a helyi vállalkozások fejlesztéséhez és
versenyképességük növeléséhez szakértői tanácsadói tevékenységgel
járul hozzá.
• A gazdaságfejlesztési tevékenység a debreceni cégeket mind hazai,
mind nemzetközi piacra lépési és fejlesztési törekvésükben segíti. A
befektetésösztönzés gyarapítja a Debrecenbe települő cégek számát,
így növelve a városnak és annak lakosainak jólétét. Ide tartozik továbbá a startup ökoszisztéma fejlesztése, és az ehhez szükséges feltételek
megteremtése.
• A munkaerő-piaci kihívások kezelését támogató környezet kialakítása a foglalkoztatást befolyásoló egyéb tényezők fejlesztésére fókuszál.

A támogatásba bevonható célcsoportok:
A program a munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személyek részére biztosít támogatást.
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:
1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség,
ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
3. 50 év felettiek
4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. Közfoglalkoztatottak
10. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, 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. Ők jellemzően nem regisztrált
álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program
esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez.

Elhelyezkedést segítő támogatások
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
képzési költség támogatása: tanfolyami díj és a vizsgadíj 100%-ban finanszírozásra kerül.
Ezen felül:
• képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása
• képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
bértámogatás: célcsoport részére bértámogatás nyújtása legfeljebb 8+4
hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással. A támogatás folyósítási
időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli tovább-foglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A hátrányos helyzetű
célcsoporti személy tovább-foglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást
követően legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyamatosan biztosítania szükséges.
bérköltség-támogatás 2 féle konstrukcióban:
• legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció: 90 napra nyújtható bérköltség
támogatás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben.
• legfeljebb 8+4 havi 100%-os konstrukció: támogatás folyósítás időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli tovább-foglalkoztatás kötelezettsége mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely
havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. A kötelező tovább-foglalkoztatás
időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem
vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport tovább-foglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően,
legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan
szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál.
Két fontos előírás: támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a
felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.
A támogatások egyedi elbírálás alapján differenciáltan kerülnek megállapításra, mértékük és időtartamuk személyenként a megadott értékektől eltérő,
több, illetve kevesebb is lehet.

Ezen felül:
• munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatása: foglalkoztatás
teljes időtartama alatt (támogatás nélküli tovább-foglalkoztatást
előíró támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolás esetén csak a támogatás folyósítási időtartama alatt), egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazás költsége.
• lakhatás támogatása: támogatás adható a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához,
amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti
jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.
3. Vállalkozóvá válás támogatása: a projekt keretében legfeljebb hat hónap
időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező
legkisebb munkabér összegéig. Vállalkozóvá válás támogatása keretében
tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.

Fontos, hogy a támogatások egyedi elbírálás alapján
kerülnek megállapításra, így mértékük és időtartamuk személyenként a megadott összegtől eltérő, több illetve kevesebb is lehet!

Kérdése van?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Paktumiroda
4031 Debrecen Széchenyi utca 31.
Mózesné Püski Zsuzsanna
puski.zsuzsanna@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2387

