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EMLÉKEZTETŐ 
 
A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban” 

pályázathoz kapcsolódó Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 

Nyitórendezvényéről 

 
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzata, 7000 Sárbogárd Hősök tere 2., Kisterem. 

Időpontja: 2017.02.20. 

Résztvevők: Az emlékeztető részét képező jelenléti ív tartalmazza 

Készítetett: Varga Kornél Csaba – paktum koordinátor 

 

A nyitó rendezvény legfontosabb feladatai 

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztató előadások  

és háttér információk megosztását követően 

- a Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum megalakulására, 

- a Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának megválasztására, 

- a foglalkoztatási stratégia elkészítéséhez kapcsolódó szakmai műhelymunka első 

egyeztetési időpontjának kijelölésére került sor. 

 

Tájékoztató Programelemek 

 

1. Köszöntések 

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktum koordinátor üdvözölte a 

megjelenteket, majd Sárbogárd Város Polgármestere, egyben a projekt egyik konzorcium tag 

hivatalos képviselője, köszöntötte a leendő Fórum tagok képviselőit. 

 

2. A programtervnek megfelelően a köszöntők után tájékoztató előadásokat hallhattunk többféle 

megközelítésben a Helyi foglalkoztatási együttműködések Sárbogárd járásban című projekt 

megvalósításához kapcsolódóan. 

 

Tájékoztató a FEJÉR MEGYEI PAKTUM célkitűzéseinek helyi leképeződéséről előadás 

keretében Domokos Tamás ügyvezető úr elmondta, hogy miképp kapcsolódnak a helyi szintű 

foglalkoztatási együttműködések a megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési 

stratégiához. Melyek azok az alaplevek, amelyeknek a betartása szükségesek, ahhoz hogy az 

egymást kölcsönösen kiegészítő térségbeli fejlesztések szinergiája biztosított 

legyen. Megtudtuk, hogy az elnyert pályázati forrás 70%-ának a célcsoport 

érdekében felmerült kiadásokra kell, hogy fordítódjanak. A helyi 
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foglalkoztatási stratégiának a megyei stratégia 3 fő célkitűzése alapján kell, hogy 

szerveződjön, kiegészítve a helyi speciális elemekkel. A stratégiához akciótervet is készíteni 

szükséges, mely behatárolja a célok operatív megvalósíthatóságát. 

 

Dr Ambrózi Edit osztályvezető asszony előadásából megismerhettük Sárbogárd városának és 

Sárbogárd járásnak az aktuális foglalkoztatási és munkanélküliségi adatait, valamint azok 

különböző szempontú megoszlását korra, nemre, iskolai végzettségre megbontva. A 

térségben, mint megtudtuk főként női és alacsony iskolai végzettséggel rendelkező egyének 

alkotják a munkanélküliek táborát.  

 

A harmadik előadás keretében Gayorné Molnár Ágnestől megismerhettük a TOP-5.1.2-15-

FE1-2016-00004 pályázathoz kapcsolódóan a megvalósítás mérföldköveit. Azokat a 

sarkalatos pontokat, melyek biztosítják a foglalkoztatási- és gazdaságélénkítési stratégia 

megalkotását, majd pedig szakszerű akcióprogramokkal annak megvalósítását. A projekt 9 

mérföldköve összességében 30 hónapos megvalósítási időszakot ölel fel. Fontos elv, hogy a 

Fórum és maga a foglalkoztatási együttműködés ne érjen véget a projekt zárásával, hanem az 

a fenntarthatóság biztosításával, továbbra is tűzze ki célul a projekt által vállalt stratégia célok 

elérését. 

 

Helyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum megalakulása, Irányító Csoport felállítása 

 

1. Az előadásokat követően a projekt első mérföldkövével összhangban, mely szerint felállításra 

kell, hogy kerüljön a Helyi Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum, nyílt szavazás 

keretében a jelen lévő együttműködésbe bevonni kívánt tagok egyhangúan elfogadták a 

Fórum megalakulását. Így 2017.02.20-án hivatalosan megkezdte működését a Helyi 

Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum (továbbiakban Fórum). 

 

2. Miután a Fórum megalakult szükségesség vált annak munkáját vezető Irányító Csoport (ICS) 

tagjainak megválasztása. Sárbogárd Város polgármestere a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 

pályázat három konzorciumi partnerét javasolta kinevezni az ICS tagjainak, melyet a frissen 

megalakult Fórum egyhangúan támogatott. 

 

Így a Fórum munkájának irányítását a Fejér Megyei Kormányhivatal, Sárbogárd Város 

Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület közösen fogja 

ellátni. 
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Műhelymunka elindítása 

 

A Fórum megalakulását és az ICS megválasztását követően a szakmai munka is elkezdődhet. A 

projekt második mérföldkövének értelmében: el kell, hogy készüljön a foglalkoztatási stratégia és 

annak megavalósítását biztosító akcióterv.  

A fentiek érdekében az első szakmai egyeztető műhelymunkára 2017. március 09. 10 óra kezdettel 

kerül sor. A helyszín még pontosítás alatt áll. Sárbogárd Város Önkormányzata vállalta az érintettek 

és a szakmai műhelymunka technikai lebonyolításának szervezését. 

 

Zárás 

A Fórum tagok eredményekben gazdag munkát kívántak egymásnak a nyitórendezvény zárásaként. 

 

Sárbogárd, 2017. február 20. 
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