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Várakozásokat
meghaladó a
magyar gazdaság teljesítménye
Csökkent az
álláskeresők
száma júliusban
Új pályázatok
érhetők el a
foglalkoztatás
segítésére

Félmillió munkahely megtartását és 70
ezer létrehozását támogatta a kormány
Meghaladhatja a várakozásokat, és az
uniós átlagot a magyar gazdaság idei
teljesítménye.
a kormány folyamatosan értékeli a nemzetközi
helyzetet,
ezek alapján pedig
kedvezőnek látja az
ország, és a legfontosabb magyar exportpiacok kilátásait. A
német üzleti hangu-

lat meghaladta a válság előtti szintet, az
euróövezetben
a
megrendelési állományok biztatóan alakulnak. A járvány
kiújulása a kontinens
nagy részén kevésbé
fenyegető, mint másutt, a Föld csaknem
200 állama közül a 20
legjobban védekező
majdnem fele európai. Magyarország is

az utóbbiak közé tartozik.
Az álláskeresők számának
csökkenése
felgyorsult, a foglalkoztatottaké újra a 4,5
milliót közelíti, így
már csak 80 ezerrel
többen keresnek munkahelyet, mint a válság előtt.
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Júliusban 2,8 százalékkal csökkent az
álláskeresők száma
Az álláskeresők száma a koronavírusjárvány megjelenése
óta havi összevetésben júliusban csökkent először, 2,8 százalékkal, a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a júliusi
zárónapon 365 800
álláskereső szerepelt,
10 500-zal kevesebb a
júniusinál.

Az NFSZ a honlapján
közölte: júliusban az
előző év azonos időszakához képest az
álláskeresők száma
47,6
százalékkal,
csaknem 118 ezerre
nőtt.
Júliusban a nyilvántartott álláskeresők
aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 7,8

százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív
ráta pedig 5,5 százalék. A legalacsonyabb
arányt
Budapesten
mérték.
Júliusban 122 500 álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből
78 700 betöltetlen maradt.
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A Foglalkoztatás 2020 programban 182
millió forint érhető el
Szeptember 10-ig lehet
pályázatokat beadni a
Foglalkoztatás
2020
programban, amelyben
182 millió forint érhető
el megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásának támogatására – mondta
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának
(Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Fülöp Attila elmondta,
hogy ötödik alkalom-

mal írták ki a pályázatot, amelynek célja a
megváltozott munkaképességű
emberek
foglalkoztatását
és
munkaerőpiaci integrációját segítő programok
támogatása.
A pályázaton elnyerhető legkisebb támogatás
egymillió, a legnagyobb nyolcmillió forint. Fontos újítás, hogy
csak olyan pályázat
adható be, amelynek
benyújtója együttműködik nyílt piaci cégek-

kel, hogy a megváltozott munkaképességűek által előállított termékek, szolgáltatások
megjelenjenek a piacon
– fűzte hozzá az államtitkár.
Hozzátette, hogy a támogatások legfontosabb célja, hogy azok is
naponta dolgozhassanak, akiknek a munkaképessége
valamiért
megváltozott.

A KoronaHR előzetes kutatási eredményei
Célja, hogy azok is
naponta
dolgozhassanak,
akiknek a
munkaképessége
valamiért
megváltozott.

Eltérő trendeket vetítenek elő a 2008-2009-es
válsághoz képest.
A KoronaHR elnevezésű
kutatás három szakmai
civil szervezet, tizenhárom egyetem, hét területi gazdasági kamara, egy
önkormányzat, egy elhelyezkedést segítő vállalkozás és egy kutatási
program összefogásával
indult el idén júniusban.
A kutatás keretein belül
eddig közel 400 vállalat
és intézmény adatai állnak rendelkezésre. A
vizsgálat első eredményei azt mutatják, hogy
a hagyományos iparágak és szolgáltatások

esetében a vártnál kisebbek voltak a koronavírus okozta megrázkódtatások.
Poór József egyetemi
tanár, a kutatócsoport
vezetője hangsúlyozta:
„A válaszadók több
mint
négyötöde
(81,2%)
magáncég,
fennmaradó egyötödük állami és önkormányzati, nonprofit és
egyéb szervezet. A
vizsgált
szervezetek
több mint kétharmada
(67%) kis- és közepes
méretű, míg a többiek,
26%-a nagy szervezet,
a megkérdezettek 7%a pedig önfoglalkozta-

tó” A válaszadók közel
kétharmada nem szüneteltette tevékenységét a
pandémia
időszaka
alatt, közel kétharmaduk (65%) nem változtatta dolgozói létszámát.
Ezek a számok viszont
azért is alakultak így,
mivel a mintában a szálláshelyek és vendéglők
aránya csak 7,1% volt.
Az idegenforgalmi és
turisztikai szektorban
nagyobb volt a szüneteltetések aránya.
A megfigyeléseik szerint
a 2008-2009-es válság
idején fordított helyzet
volt jellemző.
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ÚJ GINOP/VEKOP pályázatok indulnak ősszel
Jelentősen
változik
a Gazdaságfejlesztési és Innová ciós Opera tív Program pályázatainak összetétele
a Covid-19 vírus hatására.
Több új pályázat is megjelenik
idén és folytatódik a kkv-kat
támogató kiírások dömpingje
is .
Az intézkedések nyomán átcsoportosítás történik többek
között
a
munkabértámogatást és a kutatásfejlesztési munkahelyek megőrzését szolgáló vészhelyzeti
bértámogatás keretösszegének
terhére. Az ekképp felszabadult összeget a kkv-k
feljesztését támogató GINOP1.2.8 kódjelű, valamint
VEKOP-1.2.6 kódjelű tükörpályázatra teszik át, melynek
keretösszege emiatt gyakorlatilag duplázódni fog.
Új
pályázatként
fog
megjelennni a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások

fejlesztéseinek támogatásáról szóló GINOP-1.2.9-20
pályázat, mely 5 milliárd
forint keretösszeggel válik
elérhetővé hamarosan. A
pályázati felhívás várhatóan
hasonló lesz a válságkezelő
GINOP/VEKOP pályázatokhoz. A támogatási összeg
vissza nem térítendő lesz és
nem feltételekhez kötött, de
ehhez a pályázat megvalósítási helye hátrányos helyzetű település kell legyen, ahogyan arra pályázat címe is
rámutat. Szintén a kkv-k
fejlesztését célozza a GINOP
-3.2.8-20, ami a mesterséges
intelligencia alkalmazására ösztönzi a hazai vállalkozásokat. A járvány miatt
igencsak megtépázott divat
és dizájnipar is külön pályázati támogatást kap 7 milliárd forint keretösszeggel.
A GINOP-1.2.14-20, divat és
dizájnipari mikro-, kis- és
középvállalkozások modern
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támo-

gatása pályázat fog megjelenni
idén októberben. A felhívás
célja a divat- designipari kkv-k
megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása.

Új felhívás a GINOP-1.2.12-20
kódjelű élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása pályázat,
amelynek keretösszege 5,149
milliárd forint lesz. A felhívás
célja az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését eredményező beruházások támogatása. Ez várhatóan
novemberben fog megjelenni.
A jelentősen túligényelt GINOP
-5.3.12-19 foglalkoztatás-bővítés
ösztönzése pályázat 12 milliárd
összegű kerete 4,549 milliárd
forinttal nő. A keretösszeg emelése a támogatott, de forrás hiányában tartaléklistára került
támogatási igények kipótlását
célozza.

