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Vállalkozásokat
támogató pályázatok folytatódnak



Jelentős összeggel
támogatják a
munkáltatókat



Csökkenő tendenciát mutat az
álláskeresők aránya

A tartalomból:
Folytatódnak a vállal- 1
kozásokat megszólító
pályázatok

Jövőre is folytatódnak a vállalkozások
széles körét megszólító pályázatok
A Vállalkozásfejlesztési Tanács keretében
tartották meg a II.
KKV Stratégia konferenciát 2020. december 15-én.
Az online ülésen elhangzott,
hogy
a Gazdaságvédelmi
Akcióterv eddigi intézkedései mintegy 1
millió
munkahely
megvédéséhez járultak hozzá, és vállalkozások tízezreinek

nyújtottak közvetlen
segítséget. A rendezvényen György László gazdaságstratégiáé
rt és szabályozásért
felelős
államtitkár
mutatta be a 2021-es
gazdaságfejlesztési
terveket.
a következő uniós
programozási
időszakban is lesznek a
vállalkozások széles
körét
megszólító,
technológia vá ltá st

támogató pályázatok,
mint
amilyen
a Magyar, High-tech
és Zöld konstrukció.
A szakpolitika elkötelezett
továbbá
a Magyar Multi Program és a Zöld Nemzeti Bajnokok program
folytatása mellett is.

Indulnak az új uniós 1
költségvetési ciklus
pályázatai 2021-ben

Indulnak az új uniós költségvetési
ciklus pályázatai 2021 januárban!

Az ágazati bértámo- 2
gatási programban 15
milliárd forintot ítéltek meg eddig

Magyarország
az
elsők között teszi
elérhetővé az új, 2021
-27-es uniós fejlesztési időszak forrásait.
2020. decemberében
elindult a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) első
pályázatainak társadalmi egyeztetése.

Közel 3,7 milliárd 2
forintot nyertek el a
vállalkozások digitális fejlesztésekre
290.000-re csökkent 3
az álláskeresők száma

Az első négy pályázat 414 milliárd forintos
keretösszeggel
már január elején
megjelenik,
nyárra
pedig már a kifizetések is megtörténhetnek.
Beruházásokban,
kutatásfejlesztésben, innovációban, képzésekben
segítik ezek a pályá-

zatok a cégeket.
A járvány továbbra is
veszélyezteti a magyar
vállalkozások
működését és a munkahelyeket, ezért úgy
állították
össze
a
VINOP-ot, hogy a
magyar gazdaság mielőbbi újraindítását is
segítse

2. oldal
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Az ágazati bértámogatási programban 15
milliárd forintot ítéltek meg eddig
Az ágazati bértámogatási programban, ami a
vendéglátásban, a turizmusban, a szolgáltató szektorban tevékenykedőknek
nyújt
segítséget, eddig 10
ezer munkáltató csaknem 70 ezer munkavállaló esetében nyújtott
be kérelmet és 15 milliárd forintot ítéltek meg
támogatásként.
A támogatás lehetőségével a szállásadók, az
utazásszervezők, valamint azok a buszos
szolgáltatók is élhetnek, akik a turizmus

Bodó Sándor szerint a
programra azért van
szükség, mert a
koronavírus-járvány
második hullámában a
kormánynak már
célirányosan kell
azokat az ágazatokat
segítenie, amelyek
komoly hátrányokat
szenvednek.

területén tevékenykednek. Az ágazati bértámogatás
igényelhető
maximális mértéke a
minimálbér másfélszerese,
személyenként
havi bruttó 241 500 forint.
A program lényege,
hogy a kifizetett bérek
50 százalékát az állam,
50 százalékát pedig a
munkaadók
állják,
akiknek a program időtartama alatt járulékot
sem kell fizetniük, így a
munkabérköltségek
közel kétharmadát az
állam biztosítja.

Az államtitkár szerint a
legtöbb igénylés a fővárosból érkezik, az
adatok azt mutatják,
hogy a munkaadók
átlagosan 101 ezer forintot igényelnek (ez a
munkabér 50 százaléka).
A pályázat részletei a
munka.hu oldalon találhatók, a munkaadók
a foglalkoztatási főosztályokon tudják leadni
a kérelmeiket, amelyhez csatolni kell a dolgozók munkaszerződését is.

Már közel 3,7 milliárd forintot nyertek el a
vállalkozások digitális fejlesztésekre
A munkahelyek megvédését, és újabbak létrehozását is segíti az a pályázat, amelyben már
mintegy 3,7 milliárd forintot pályáztak sikeresen magyar cégek a digitális képességeik fejlesztésére – jelentette be
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium miniszterhelyettese.
A program a cégek megerősítésével és fejlesztésével a munkahelyek

megtartását és újak
létrehozását is segíti, a
hazai
vállalkozások
támogatása továbbá az
ország innovatív versenyképességének
növeléséhez is hozzájárul.
A program keretében
legalább 10 és legfeljebb 500 millió forint
összegű tőkebefektetésre lehet pályázni
Magyarország egész
területéről, kivéve a
közép-magyarországi

régiót. A már működő
vállalkozások regisztrációt követően nyújthatják be az igénylésüket. A
tőkejuttatásban azok a
cégek részesülhetnek,
amelyek olyan digitális
fejlesztést hajtanak végre, amelynek hatására az
adott társasággal üzleti
kapcsolatban levő cégek
digitalizációs fejlettsége
is nő.

I . é v fo l y a m , 4 4 . sz á m

3. oldal

Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu

290 ezerre csökkent az álláskeresők száma
decemberre
Folyamatosan mérséklődik, és
2020 decemberére 290 ezerre
csökkent az álláskeresők száma
- mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A
15-64 évesek foglalkoztatási
rátája novemberben már magasabb volt a tavalyinál - közölte
a tárca.
2020 decemberében a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 290 ezer álláskereső
szerepelt, ami az előző év azonos időszakához képest 23,8
százalékos növekedést, ugyanakkor idén júniushoz viszonyítva közel 90 ezres csökkenést
jelent - hívták fel a figyelmet.
Az év utolsó hónapjában mintegy 40 ezer álláskereső kérte
nyilvántartásba vételét, az első
alkalommal regisztrálók aránya
mindössze 8 százalékot tett ki.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes gyorsbecslése alapján novemberben az
előző hónaphoz képest 45
ezerrel, ismét 4,5 millió közelébe nőtt a foglalkoztatottak
száma. A létszámnövekedés
eredményeként a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája egy

hónap alatt 70,6 százalékra emelkedett, és 0,3 százalékponttal
meghaladta az egy évvel korábbit
is.

