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Megtárgyalja: Területfejlesztési és Nemzetiségi
Bizottság, Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság

EIőter'esztés

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: a "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" című,
TOP-Plusz-3.1.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása

Tisztelt Közgyűlés!

Tájékoztatom Onöket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Onkormányzat TOP 5. 1. 1-15-
GMl-2016-00001 kódszámú "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések" című pályázata rövidesen lezárul. A pályázatban foglalt
vállalásokat, kötelezettségeket a megyei önkormányzat sikerrel teljesítette.

TOP Plusz fö céljai között szerepel az országon belüli és az EU szintű területi kohéziójavítása,
ennek érdekében a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása az EU átlag
viszonylatában, az országon belüli egyenlőtlenségek csökkentése, kiemelten a 4 legkevésbé
fejlett régió és a komplex programmal fejlesztendö járások fejlesztése.
A program alapvetöen a 2014-2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
tematikáját folytatja. A fenti témakörökben elsődlegesen a helyi, önkormányzati fejlesztéseket
finanszírozza. A TOP Plusz integrált területi programokon keresztül valósul meg. A területi
beavatkozások összfaangban állnak az ITP-ékkel.
A TOP Plusz tematikus vállalásai között szerepel többek között, hogy a megyei fejlesztések
keretében a foglalkoztatásjavítását célozza a megyei ESZA+ források legalább 33%-a; (megyei
foglalkoztatási paktumok - 3. prioritás)
A megyei ITP-t a Közgyűlés a 2021. szeptemberi ülésén fogadta el. A Győr-Moson-Sopron
Megyei ITP ezen intézkedésre esö forráskerete eredetileg 4,042 Mrd Ft volt. Majd 2021.
december 10-én Oláh Gábor, a PM Regionális Fejlesztési Programokért Felelös Helyettes
Allamtitkára tájékoztató e-mailt küldött - a Partnerségi Megállapodás tárgyalásai alapján - a
TOP Plusz ESZA forráskeretének átcsoportosításáról. Az ESZA forráskeret csökkentése
legalább 20 Mrd Ft összegben a foglalkoztatási paktumot kell érintse. Mivel a TOP_Plusz-3.1.1
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívás már megjelent, ajavasolt
csökkentés arányosan 22, 16% minden megye esetében és a nyitott felhívásra legfeljebb a már
csökkentett összegek szerint kell a támogatási kérelmeket benyújtani.
A felhívás értelmében a megyei önkormányzat vezette konzorcium nyújthat be pályázatot. A
konzorcium kötelezően bevonandó tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
(Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Föosztálya).
Jelen finanszírozási ciklusban, az előző időszaktól eltérően egy megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési paktum lesz, nem lesznek külön keretei a megyeijogú városoknak, illetve
nem lesznek más helyi paktumok sem.
A megye feladata a pályázat keretein belül többek között a megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködés felállítása. A megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködés formailag mindig az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre. Az
együttműködési megállapodás egy olyan dokumentum, amely rögzíti a helyi partnerségben
kooperálni szándékozók együttműködési akaratát, egy olyan keret-megállapodás, amely



tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket és szervezeti formákat, amelyek mentén a
partnerek együttműködnek.

A Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseknek a munkaerőpiaci program
megvalósítása céljából együttműködési megállapodást kell kötni az ITM
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Allamtitkárságával. Az ITM-mel egyeztetési eljárást kell
lefolytatni a célcsoport meghatározása, az országos programoktól való lehatárolás és az
adatszolgáltatás tekintetében.

A pályázat keretösszeg: 3, 147 Mrd Ft, benyújtási határideje: 2022. febmár 28., megvalósítása
72 hónap (6 év).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati 'avaslat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Onkormányzat Közgyűlése
1. megismerte és jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Plusz "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" című TOP-
3. 1.1-21 kódszámú pályázatí felhívásra "Megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében" című, 3. 147
millió Ft összköltségű, 100 %-os támogatás intenzitású támogatási kérelem
benyújtását, konzorciumban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal;

2. felhatalmazza elnökét a projekttel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: jóváhagyásra-2022. február 11.
benyújtásra - 2022. február 28.

Felelős: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Györ, 2022. január26.

Németh Zoli
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Az előterjesztést készítette:
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda


