Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Tisztelt Munkáltató!
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.3. „Út a munka világába”
konstrukciója keretében megvalósuló projekt új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal
kívánja elérni a rendelkezésre állási támogatásra – 2011.01.01-től bérpótló juttatásrajogosult álláskeresők munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutását.
A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások, illetve alapítványok, egyesületek,
költségvetési szervek a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ
kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha TÁMOP 1.1.3
programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes
munkaidőben, munkaviszony keretében.
A TÁMOP 1.1.3 program eddigi eredményei (2011. április 30-ai állapot szerint):
Regionális szinten 931 fő bérpótló juttatásra jogosult álláskereső került a programba, ez a
tervezett létszám 195 %-a. 77 tanfolyamra csatlakoztak be ügyfeleink, így képzéseinken 397
fő vesz/vett részt. 2011 április 30-ig 374 fő végzett, melyből 343 fő sikeresen levizsgázott. A
véget ért tanfolyamaink 92 %-ban eredményesek voltak, a lemorzsolódott ügyfelek nagy része
foglalkoztatás miatt szakította meg képzési támogatását.
Bérköltség támogatásban 149 ügyfelünk részesült, mely során munkakipróbáláshoz,
munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzéshez nyújtottunk támogatást (munkabér+járulék
100 %-a) a munkáltatóknak maximum 12 hónapra.
2011. január hónaptól 286 fő bérpótló juttatásra jogosult programrésztvevő részesült
bértámogatásban. E támogatási formánál a munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásban
részesülő személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a
támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő
további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).
A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.
Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum
vehető figyelembe.
A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a
Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.
A programba 2011. április 30-ig lehetett bekerülni, a támogatást 2011. október 31-ig tudjuk
nyújtani.
A képzéseinket sikeresen befejező ügyfeleink részére, foglalkoztatókat keresünk a
megszerzett vagy már meglévő szakképesítésükkel történő munkavállaláshoz.
Foglalkoztatásukhoz a fent részletezett bértámogatás igényelhető.
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A közép-dunántúli régióban RÁT-os ügyfeleink részvételével indított tanfolyamok
Fejér megye
Képzés helye

Végzős létszám
(fő)

Könnyűgépkezelő + raktárkezelő

Székesfehérvár

15

Élelmiszer-vegyiárú eladó+ bolti pénztáros

Székesfehérvár

22

ECDL Select (Start)

Székesfehérvár

13

Óvodai dajka

Székesfehérvár

11

Óvodai dajka

Dunaújváros

4

Targoncavezető + Raktárkezelő

Székesfehérvár

4

Raktárkezelő

Székesfehérvár

4

Angol üzleti nyelv

Székesfehérvár

4

Dunaújváros

2

Bolti pénztáros

Székesfehérvár

4

Virágkötő + virágbolti eladó

Székesfehérvár

18

TB ügyintéző

Székesfehérvár

8

Abroncsgyártó

Dunaújváros

1

Biztonsági őr

Székesfehérvár

4

Szakirány

Szállodai szobaasszony + nyelv

Komárom-Esztergom megye
Képzés helye

Végzős létszám
(fő)

Targoncavezető + Raktárkezelő

Tatabánya

19

Élelmiszer-vegyiárú eladó+ bolti pénztáros

Tatabánya

18

Könnyűgépkezelő + raktárkezelő

Esztergom

16

Raktárkezelő

Tatabánya

2

Társadalombiztosítási ügyintéző

Tatabánya

2

Óvodai dajka

Tatabánya

9

Volframelektródás hegesztő

Tatabánya

2

CNC forgácsoló

Tatabánya

2

Szakirány

Képzés helye

Végzős létszám
(fő)

Emelőgép-kezelő + Targoncavezető + Raktárkezelő

Veszprém

16

Emelőgép-kezelő + Targoncavezető + Raktárkezelő

Ajka

16

Veszprém

4

Szakirány

Veszprém megye

Óvodai dajka

ECDL Start

Veszprém

5

Bolti pénztáros

Veszprém

2

Bolti pénztáros

Várpalota

6

Targoncavezető + Raktárkezelő

Veszprém

1

Kereskedő boltvezető

Veszprém

2

Raktárkezelő

Veszprém

7

Targoncavezető

Veszprém

2

Alapfokú német nyelvvizsgára felkészítő

Veszprém

2

Biztonsági őr

Veszprém

16

Vendéglátó eladó+ bolti pénztáros

Veszprém

15

Szállodai portás és recepciós

Veszprém

2

Szállodai szobaasszony + nyelv

Veszprém

8

Ajka

3

Virágkötő + virágbolti eladó

Veszprém

7

Társadalombiztosítási ügyintéző

Veszprém

6

CNC forgácsoló

Veszprém

4

Élelmiszer-vegyiárú eladó+ bolti pénztáros

A képzéseket befejező ügyfelekről érdeklődjön a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes
kirendeltségen, hogy ügyfeleink a képzések során megszerzett szakképzettségüknek
megfelelően a támogatott foglalkoztatás után is megtalálhassák helyüket a nyílt
munkaerőpiacon.
Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a Fejér Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának kirendeltségi munkatársaihoz.
Magyar Márta
TÁMOP 1.1.3 Projektvezető

