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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

KÉPZÉST ÉS FOGLALKOZTATÁST IS ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYÉBEN 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási–gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukció keretében 
969 millió forint támogatást nyert a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című pályázatának 
megvalósítására. A projekt költségei – 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás 
formájában – az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési forrásból állnak 
rendelkezésre. Az öt év alatt, 2021. június 30-ig megvalósítandó projekt alapvető célja a megyei 
foglalkoztatási paktum felállítása, a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáinak 
feltérképezése, egy integrált, közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása. 

 
Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a megyei és helyi emberi erőforrás-
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a megyei 
önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, megyei 
szereplők együttműködésével kívánja megvalósítani a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázat alapján. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területfejlesztési Program ezen intézkedésre eső forráskerete  
969 millió Ft, amelyre a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vezette konzorcium pályázatot nyújtott 
be. A konzorciumba bevont tagok: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási 
Főosztály), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 
A támogatói döntés értelmében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 969.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesül. 
A projekt keretében paktumszervezet alakul, amely segíti a program szakmai megvalósítását, és hosszú 
távon fóruma a megye foglalkoztatási, munkaerő-gazdálkodási helyzetének kérdéseivel foglalkozó 
szervezeteinek is. 
A foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre, e dokumentum 
rögzíti a kooperálni szándékozók együttműködési akaratát és tartalmazza azokat a legfontosabb 
célkitűzéseket, amelyek mentén a partnerek együttműködnek. 
A foglalkoztatási partnerség célja egy széles körű térségi, helyi partnerség megszervezése a foglalkoztatási 
szempontból eredő problémák azonosítása érdekében, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások 
mozgósítása egy integrált, közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása céljából.  
Az öt éves projektidőszak során a közvetlen cél 627 fő álláskereső munkaerő-piaci programokba való 
bevonása, közülük 127 fő álláshoz jutásának elősegítése. Távlati cél a tartós foglalkoztatás elősegítése  
82 fő számára. Mind a képzés, mind a foglalkoztatás helyi munkaerő-piaci igényeket szolgál. 
Jelen projekt szoros együttműködésben valósul meg Győr és Sopron megyei jogú városok foglalkoztatási 

paktumaival, valamint további öt, a megye területén fekvő város helyi foglalkoztatási paktumával. 
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