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SZMJV Önkormányzata vezetésével a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft TOP-6.8.2-15 „Gazdaságés foglalkoztatás fejlesztési partnerség a szombathelyi járás területén”projekt keretén belül, az álláskeresők
toborzásában és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában vesz részt.
A paktumprojektet megvalósító konzorciumi partnerek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Vas Megyei Kormányhivatal és Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítványa Vállalkozói Központja, valamint a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft.
A program célja Szombathely járás területén működő cégek és vállalkozások foglalkoztatásának bővítése a
programba bevont célcsoport képzése és egyéni fejlesztése révén.
A program markáns eleme a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és járuléktámogatási lehetőség.
Munkáltatók részére a projekt keretén belül igénybe vehető, foglalkoztatást elősegítő támogatások:
Foglalkoztatási támogatások

Alanya: a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató, aki
programrésztvevő regisztrált álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony
keretében.
Bérköltség támogatás
Bértámogatás
Célcsoport: TOP célcsoportba tartozó Célcsoport: hátrányos helyzetű, vagy
regisztrált álláskereső
súlyosan hátrányos helyzetű, vagy
megváltozott munkaképességű
90 napos munkatapasztalat
regisztrált álláskereső
szerzésére irányuló támogatás
8+4 havi (8 hónap támogatási
8+4 havi (8 hónap támogatási
időszak + 4 hónap támogatás nélküli
időszak + 4 hónap támogatás nélküli
tovább foglalkoztatási kötelezettség)
tovább foglalkoztatási kötelezettség)
Mértéke: a foglalkoztatót terhelő
Mértéke: a foglalkoztatót terhelő
bruttó munkabér és a tényleges
bruttó munkabér és a tényleges
átutalásra kerülő szociális
átutalásra kerülő szociális
hozzájárulási adó 100%-a.
hozzájárulási adó 70%-a.
Feltétel: a munkavállaló felvétele a
Feltétel: a munkavállaló felvétele a
kérelem benyújtását megelőző 6 havi kérelem benyújtását megelőző 12
átlagos statisztikai létszámhoz
havi átlagos statisztikai létszámhoz
viszonyítva a munkavállalói létszám
viszonyítva a munkavállalói létszám
nettó növekedését eredményezze
nettó növekedését eredményezze
A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a célcsoporti személy lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell
benyújtani.
A bérköltség támogatások konstrukciói csak de minimis támogatásként nyújthatók.
Helyközi utazási támogatás
Alanya: a célcsoportba tartozó álláskereső, valamint az őt foglalkoztató
jogszabályi feltételeknek megfelelő munkáltató
Kizárólag a bérköltség és bértámogatásokkal együtt igényelhető, időtartama a
foglalkoztatási támogatások időtartamával megegyező.
Mértéke: az utazási költség teljes összege vagy meghatározott százaléka.

