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Paktum hírlevél
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Újabb 3,5 milliárdból fejleszthet Somogy
Mintegy 3,5 milliárd
forintból újabb fejlesztések indulhatnak
a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretéből 39 somogyi településén – közölte a
megyei önkormányzat. A Döntés előkészítő Bizottság zöld
utat adott több somogyi fejlesztésnek. Siófok és Marcali ipari
parkot alakíthat ki.
„A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-

vel” elnevezésű programpont keretében 17
somogyi településen
indulhatnak el beruházások. Böhönyén a
bölcsőde, míg Barcson,
Marcaliban,
Igalban, Táskán, Niklán vagy éppen Szennán óvodafejlesztés
indulhat. Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések keretében
a csapadékvíz-, belvízelvezetés gondjai
oldódnak meg Siófokon,
Kadarkúton,
Csurgón, Balatonkeresztúron, Gadácson,
Kaposújlakon, Sióju-

ton, Zselicszentpálon,
Kányán,
Szilvásszentmártonban
és
Patcán. Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése valósulhat meg Törökkoppányban. Szulokban és Kálmáncsán a
községháza korszerűsítése indulhat el,
míg Kaposújlakon és
Somogyudvarhelyen
az orvosi rendelő
energetikai fejlesztésére nyertek forrást.
Siófokon, Ságváron,
Kőröshegyen és Bodrogon
pedig
az
egészségügy
infrastruktúrája fejlődhet.

„Aludj máskor” - Nagybajom
6. alkalommal ad otthont Nagybajom az
„Aludj máskor!” vetélkedőnek, amelyre
a megye 11 oktatási
intézményéből mintegy 480 diák érkezett.
A fiatalok az egynapos verseny alatt kre-

ativitásukról és kitartásukról tesznek tanúbizonyságot a sokszínű feladatokban.
A rendezvény idei fő
témája a pályaorientáció és a munkaerőpiac. Pirka Mátyás az
„Alternaiv” Ifjúsági

és Kulturális Egyesület elnöke elmondta:
azért is ez adta az
idei vetélkedő apropóját, mert foglalkoztatási paktumok alakultak megyeszerte,
amit ezúton is népszerűsíteni szeretnének.
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Helyi paktum egyeztetés

A tapasztalat azt
mutatja, hogy a
vállalkozások
elsődleges
szempontja a bér– és
képzéstámogatás

A Somogy Megyei Foglalkoztatási
Paktum
megtartotta első őszi
ülését, melyre szeptember 12-én Kaposváron
került sor. Az egyeztetés legfőbb témája a
foglalkoztatási paktum
megvalósítási szakasza
volt. Az eseményt természetesen ez alkalommal is Huszti Gábor az
ICS elnöke nyitotta
meg rövid köszöntőjével. Nemes Boglárka a
Magyar Államkincstár éves ellenőrzése
kapcsán,
hasznos
tanácsokkal és projektmenedzsment
tippekkel látta el az
ezúttal is szép szám
-ban összegyűlt helyi paktumképvise-

lőket. A Somogy Megyei Paktum Iroda
felvázolta a jövőbeli
feladatokat, melyeket
az egyes helyi paktumoknak a megvalósítási szakaszba érve
teljesíteniük kell és
összegezte az eddigi
eseményeket. Nagy Ist
-ván a Somogy Megyei Kormányhivatal
képviseletében a gyakorlati lépések kapcsán tartott rendkívül

informatív előadást.
A célcsoportok bevonásától egészen a kap
-csolattartás menetéig, valamint az egyes
vállalkozások munkaerő igényeinek kezeléséig kiterjedően
részletesen bemutatta
a ránk váró feladatokat. A megvalósítási
szakasz kezdeti fő
feladataként, a bértámogatásokat elindítását emelte ki. A Megyei Paktum esetén
ez 2017. augusztus
1-el vette kezdetét.
Addig 23 munkáltatói igényt továbbítottak a SMKH-nak
amiből 19 esetben a
foglalkoztatás
is
megindulhatott.

Átgondolt pályázatokat nyújtottak be a
somogyiak
Egészségügyi
prevenciós és területfejlesztési beszámolók
meghallgatását követően tárgyalta napirendjeit pénteki soros
ülésén a Somogy Megyei Közgyűlés a kaposvári Vármegyeházán. A napirendeket
megelőzően
dr.
Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos számolt be a Somogyban
folytatott
egészségügyi prevenciós tevékenységről.

A megyei területfejlesztési feladatok végrehajtásának jelenlegi
állásáról Móring József Attila országgyűlési képviselő, megyei
fejlesztési biztos tájékoztatta a közgyűlést.
A Somogy rendelkezésére álló 43,45 milliárd
forintos keret 68 százalékának felhasználásáról már döntés született. A 2016-os forrásokra 245 db pályázat
érkezett,
jelentősen
túllépve a rendelke-

zésre álló keretet. 179
pályázat nyert eddig
közülük,
mindössze
21-et utasítottak el.
Utóbbi azt bizonyítja,
hogy a somogyi települések jól átgondolt,
alaposan előkészített
igényekkel éltek. A
fennmaradó pályázatok értékelés alatt állnak. A Somogy Megyei
Önkormányzat
több mint 120 pályázatban vesz részt konzorciális partnerként.
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Állásbörze és karriernap Kaposváron
Második alkalommal
szervezte meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a
Kaposvári Karriernapot és Állásbörzét.

Az esemény megnyitóján dr. Neszményi
Zsolt, kormánymegbízott elmondta: a tavalyi program sikere is
ösztönözte a Kormányhivatalt,
hogy
idén is megszervezzék
a rendezvényt. Ebben
az évben is zsúfolásig
megtelt érdeklődőkkel a Kaposvári Egyetem Bajcsy-Zsilinszky

utcai épületének előtere. 28 kaposvári és
Kaposvár
környéki
foglalkoztató érkezett
összesen közel 100
állásajánlattal. A szakképzett
munkaerő
mellett segéd- és betanított munkára is várták az arra alkalmas
jelentkezőket. Hiány
van betanított munkásból és mérnökből
egyaránt. A kiállítók
között cégek, felsőoktatási
intézmények,
valamint
fegyveres
testületek is bemutatták magukat, állásajánlataikat,
illetve
aktuális információikkal is szolgáltak. Az
érdeklődők
megismerkedhettek a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály
humán szolgáltatásaival, a GINOP és TOP
programokkal. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Paktumirodája a projekt

képviseletében kiállítóként jelent meg a
rendezvényen. Célja a
projekt célcsoportjának tájékoztatása a
paktum projekt nyújtotta támogatási, képzési
lehetőségekről.
Mindezek
mellett
munkaerő-piaci
tanácsadással is várták
a munkanélkülieket,
az álláskeresőket, a
közfoglalkoztatásban
dolgozókat, a munkával ismerkedő, középfokú oktatási intézmények végzős tanulóit
és a térség munkaerőpiaci lehetőségei iránt
érdeklődőket. A karriernapra közel 700 érdeklődő látogatott el,
a rendezvényen pedig
közel 600 önéletrajz
érkezett a munkáltatókhoz, jó pár esetben
azonnali kezdést is
ígértek az érdeklődő
munkavállalóknak.

