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Munkahelyteremtő agrárberuházás
Kocatelepet,
illetve
egy oktató- és látogatóközpontot adtak át
csütörtökön Somogy
megyében. A kocatelepet a Pádpuszta
Kft. építtette a Somogy megyei Iharosberény
közelében
zöldmezős beruházás
keretében. A megyében állattartással,
szántóföldi
növénytermesztéssel
f o g l a l k o z ó
Claessens Group
pedig oktató- és
látogatóközpontot
hozott létre So-

mogyszobnál. Nagy
István agrárminiszter
hangsúlyozta: a magyar mezőgazdaságban ma a legfontosabb a versenyképesség növelése. Beszélt
az utánpótlás problémájáról is a mezőgazdaságban, ezért kedvezőnek nevezte, ha

az agrárcégek segítik
a fiatalok pályaorientációját. A most létrejövő oktató és látogatóközpont célja is
elsősorban az, hogy a
Dél-dunántúli tanintézmények
diákjai
számára betekintést
nyújtson a mezőgazdasági munka szépségeibe. Emellett a
jelenlegi fejlesztésekkel a dolgozói
létszám is jelentősen, mintegy 40
főre
bővült
a
Pádpuszta Kft-nél.

„Azonnal cselekszünk”
Munkahelymegőrző
támogatás átmeneti
nehézséggel küzdő
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.
Az
OFA
Nonprofit
Kft.
a
Nemzetgazdasági
Minisztériummal
kötött
támogatási
szerződés
alap-ján
pályázatot hirdet az

„Azonnal
cselekszünk”
elnevezésű
támogatási program
keretében. A program alapvető célja a
munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszám csökkentésben
érintett
munkavállalók foglalkoztatásának
támogatásával. A prog-

ram keretében nyújtott támogatás: munkahely megőrző támogatás,
átmeneti
nehézséggel küzdő
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.
Pályázati
határidő:
2020. december 31.
További
részletek:
http://www.pafi.hu
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„Az egészséges munkavállaló érték”

A diákok
foglalkoztatására
vonatkozó
szabályokkal kevésbé
vannak tisztában a
cégek.

A pályázat célja az értékteremtés, a figyelem
ráirányítása „Az egészséges munkavállaló
érték” szemléletre, valamint olyan jó példák
bemutatása,
melyek
hozzájárulnak a munkavállalók egészségének
megőrzéséhez,
egészségesebb életvitelük kialakításához, ezáltal növelve az eredményességet. A Somogy
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályának munkatársai a pályázóknak
szakmai
segítséget
nyújtanak az egészségfejlesztési programok
megtervezésében, lehe-

tőség szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok közreműködésével a prevenciós tevé-

kenységek színesítésében, megvalósításában.

Nem csak nyáron tombol a diákmunka
A piaci munkaerőhiány miatt egyre nő
azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek
diákokat alkalmaznak.
Vannak olyan cégek,
amik csak a nyáron,
de sokan hosszabb
távon is. A vállalatok
számára több szempontból is előnyös, ha
diákokkal dolgoznak.
A fiatalok általában
beszélnek idegen nyelveket, motiváltak, és a
nyári munka után
akár
hosszú
távú
együttműködés is kialakulhat. Anyagi előnyei is lehetnek mindennek. A diákmunka
biztonságos és kedvezményekre jogosító
módja a diákszövetkezeten keresztüli alkal-

mazás, ami számos
adókedvezmény is jár
a
munkáltatónak.
Szakember szerint a
diákok bevonása, ha
csak időszakosan is,
sok vállalat számára
jelenthet megoldást a
munkaerőhiányból
fakadó problémákra.
Egyre több lehetőség
közül válogathatnak a
középiskolások
és
egyetemi vagy főiskolai hallgatók. A klaszszikusnak
számító
turizmus és vendéglátás mellett az autóipartól a kereskedelmen át rengeteg állás
szól kimondottan diákoknak. A skála széles: úszómestert, HRgyakornokot, szoftverfejlesztőt,
recepcióst

egyaránt keresnek a
vállalatok.
Tavaly
93800 diák dolgozott a
Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti
Szövetségének
tagszervezetein keresztül.
A tanulók 16 éves kortól dolgozhatnak, illetve tanítási szünetben
15 éves kortól. A 18 év
alatti diákok szülői
beleegyező nyilatkozattal
vállalhatnak
munkát, éjszaka nem
dolgozhatnak,
valamint 1 napon legfeljebb 8 órát lehet foglalkoztatni őket. A diákoknak legalább a
mindenkori minimálbért kell fizetni és kötelező a munkaszerződés.
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Újabb munkahelyteremtő program indul
Hatmilliárd forintból idén 2.
alkalommal hirdette meg a
Pénzügyminisztérium a
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására kiírt programját. A pályázat a kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban a kkv-szektor versenyképességének növelését
támogatja, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a területi kohézió erősítéséhez és a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásához is. A központi programban a jelenlegi munkaerőpiaci helyzethez igazodva emelkedtek a
kiegészítő támogatási összegek, továbbá egy újabb hátrányos helyzetű célcsoport a 6. életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában nevelő nők - foglalkoztatásának kiemelt támogatását is elősegíti a program. A
munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási

támogatás jogcímen vagy
csekély
összegű
(de
minimis) támogatásként
nyújtható, melynek mértéke
új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a
pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén
új munkahelyenként további
700 ezer, amennyiben az
elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió, amennyiben pedig a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem
töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként
további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak. Az
említett három kiegészítő
támogatáson felül a pályázók, - amennyiben kedvezményezett járásban vagy
településen hajtják végre a

beruházást, - akkor új munkahelyenként még további
400 ezer forint támogatást
kaphatnak, így új munkahelyenként a vállalatok akár
3,4 millió Ft összegű támogatásban is részesülhetnek.
A munkáltatónak a 2 éves
foglalkoztatási kötelezettség
mellett vállalnia kell, hogy a
beruházással létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. A
KKV-k továbbra is új eszközöket, gépeket szerezhetnek
be, illetve a támogatási öszszeget ingatlanvásárlásra
vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A pályázati időszak
2018. július 23-tól 2018.
szeptember 10-ig tart. A
részvétellel, feltételekkel és
elkészítéssel kapcsolatban a
Somogy megyében megvalósuló beruházásokhoz a
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya ad tájékoztatást.

