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Tájékoztató
Szeptemberben nyitja meg
kapuit a MOHA Ház – Üzleti
Hálózatok Inkubátorháza

Pályázati felhívások, információk
Szakképzettséggel rendelkez pályakezd álláskerek munkatapasztalat szerzésének támogatására.
Munkaer -piaci szolgáltatások nyújtására.
OFA VF/2010 A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztésére, foglalkoztatási kapacitásuk b vítésére.
KMOP-2009-1.5.3/C 4Telephely fejlesztésre.
KMOP-2010-1.2.1/B
Komplex vállalati technológia fejlesztésre mikro-,
kis- és középvállalkozások
számára.
TÁMOP-1.4.3-10/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok –A komponens -KMR

Hírlevelünk II. évfolyamának harmadik számát küldjük el Önnek azzal a szándékkal, hogy a KMRMK által rendezett aktuális eseményekr l, az Ön tevékenységét érint jogszabály-változásokról, pályázati lehet ségekr l, s egyéb
közérdekl désre számot tartó információról a lehet leggyorsabban tájékoztassuk.
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (KMRMK) a
70/2009. (IV.2) Kormányrendelet alapján ismételten felhívja a figyelmet a
szakképzettséggel rendelkez pályakezd álláskeres k munkatapasztalat
szerzésének támogatására a már korábban közzétett pályázati felhívására.
A pályázati felhívás módosításra került, a támogatható szakirányok köre kib vült.
A fentiek mellett a KMRMK felhívást tesz közzé regionális szint komplex
munkaer piaci szolgáltatásnyújtás: mentori-, tanácsadói szolgáltatások,
valamint munkaer piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatására.
A két pályázatról b vebb információt Hírlevelünkben talál.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet "A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk b vítése" címmel. Cél a kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásának növelése, továbbá az elmaradott kistérségek foglalkoztatási
szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság
területi kiegyenlítése, az elmaradott gazdasági térségek felzárkóztatása.
Szeptemberben nyílik meg a MOHA Ház – Üzleti Hálózatok Inkubátorháza
Zugló szívében. Jóval több lesz, mint irodaház, hiszen a klasszikus irodai szolgáltatásokon túl, elektronikus üzleti tér, tárgyaló és konferenciaterem, nyitott
iroda, üzletviteli szakmai tanácsadás szolgálja azt, hogy a vállalkozások
MOstantól HAtékonyan m ködhessenek.
Szerkeszt bizottságunk tagjai köszönik az eddigi észrevételeiket, javaslataikat
és a továbbiakban is várjuk segít hozzászólásaikat.
Vass István
igazgató

Álláskeresés a neten
Kirendeltségeink elérhet sége:
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_elerhetosegek

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 244.
Telefon: 4775-700 FAX: 4775-800

1

Hírlev
él
MK
KMR

A MOHA Ház – egy különleges hely, ahol vállalkozása támogató környezetben növekedhet
Szeptemberben nyitja meg kapuit a MOHA Ház – Üzleti Hálózatok Inkubátorháza Zugló Központjában, a Hungária és a Thököly út keresztez désénél. A házban 3000 nm-en várják azokat a kis- és középvállalkozókat,
akik igényes környezetben, elérhet áron szeretnének irodát. A MOHA
Ház jóval több, mint irodaház, hiszen a klasszikus irodai szolgáltatásokon
túl, elektronikus üzleti tér, tárgyaló és konferenciaterem, nyitott iroda, és
magas színvonalú az üzletviteli szakmai tanácsadás (pl.: adó, jog, HR,
pénzügy, marketing témákban) szolgálja azt, hogy a vállalkozások
MOstantól HAtékonyan m ködhessenek. A házban nem csak az aktív üzleti életnek lesz tere kibontakozni, hanem a különböz kulturális rendezvényeknek is. Olvasson többet az inkubátorházról a www.mohahaz.hu
oldalon, vagy hívja a 06-1-323-10-11-es telefonszámot!
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A KMRMK MÓDOSÍTOTTA A PÁLYAKEZD

K MUNKATAPASZTALAT SZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA KORÁBBAN KÖZZÉTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT, A
TÁMOGATHATÓ SZAKIRÁNYOK KÖRE
VÜLT!

A KMRMK (a továbbiakban: munkaügyi központ) a 70/2009. (IV.2) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a szakképzettséggel rendelkez pályakezd álláskeres k munkatapasztalat szerzésének támogatására.
A pályázók köre
Pályázhat az a munkáltató, aki a pályakezd álláskeres munkaviszony keretében történ foglalkoztatását napi legalább négyórás munkaid ben, és legalább 365 napi id tartamra biztosítja. A pályázó vállalja, hogy legkés bb a pályázat benyújtásakor munkaer -igényét bejelenti az illetékes munkaügyi kirendeltségen.
A támogatás olyan pályakezd álláskeres munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét l számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttm ködött.
A támogatás mértéke
A támogatást maximum 6 hónapra lehet igényelni a pályakezd foglalkoztatásával kapcsolatban felmerül bérköltség
75%-a mértékében, azonban a támogatás összege havonta NEM haladhatja meg
a középszint vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú iskolai végzettséggel rendelkez
pályakezd esetében a kötelez legkisebb munkabér másfélszeresét (110.250 Ft/f /hó)
az emelt szint vagy fels fokú szakképesítéssel, illetve fels fokú iskolai végzettséggel rendelkez pályakezd esetében a
kötelez legkisebb munkabér kétszeresét. (147.000 Ft/f /hó)
A támogatás keretösszege: 10 000 000 Ft (módosítva 2010.06.01-t l)
TÁMOGATOTT SZAKKÉPZETTSÉGEK
Középfokú végzettség

Fels fokú végzettség

ápolási asszisztens
ápoló, szakápoló

elektronikai m szerész
villanyszerel

mez gazdasági mérnök
általános iskolai tanító,

massz r

ács, állványozó

környezetvédelmi mér-

szociális gondozó

burkoló

könyvtáros

szociális segít

fest , mázoló, tapétázó

élelmiszeripari mérnök

épületlakatos

ves

gépi forgácsoló

tet fed

géplakatos

bútorasztalos

hegeszt

pincér

– és klímaberendezés szerel , karbantar- szakács
szerkezetlakatos

pék

szerszámkészít
2010. 07.01. után beadott pályázat esetén:
bolti eladó
CNC gépkezel
Gázfogyasztó berendezés és cs hálózat
szerel

Pénzügyi, számviteli ügyintéz
Vízvezeték és vízkészülék szerel

Kizárólag a fent megjelölt szakképzettségeket igényl munkakörökben, a megjelölt szakképzettséggel rendelkez
pályakezd k foglalkoztatásához nyújtható támogatás!
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A KMRMK PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN INFORMÁCIÓ ÉS ADATLAP KÉRHET
A részletes pályázati felhívás mellékletekkel együtt megtalálható, illetve letölthet az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján a http://kmrmk.afsz.hu útvonalon a PÁLYÁZATOK
menüpont alatt.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 2 példányban (egy eredeti és
egy másolati példány, melyb l 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkeszt vel. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak- aláírási címpéldányon feltüntetett vezet jének, képvisel jének –
szignálnia kell.
Az eredeti pályázatot- annak mellékleteivel együtt- 1 példányban, zárt borítékban ajánlott
postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének.
Budapesti székhellyel, telephellyel rendelkez pályázó esetén illetékes kirendeltség:
Pályakezd és Diplomás Álláskeres k Közvetít Irodája 1092 Budapest, Ráday u.
42-44.
Pest megyei székhellyel, telephellyel rendelkez pályázó esetén a területileg illetékes
kirendeltségeken:
1. Érdi Kirendeltség: 2030 Érd, Budai u. 26.
2. Budaörsi kirendeltség, 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
3. Zsámbéki kirendeltség, 2072 Zsámbék, Zichy tér 1.
4. Váci kirendeltség, 26000 Vác, Dr. Csányi krt. 45.
5. Ráckevei kirendeltség, 2300 Ráckeve, Lacházi út 34.
6. Ceglédi kirendeltség, 2700 Cegléd, Dózsa György u. 1.
7. Gödöll i kirendeltség, 2100 Gödöll , Szilhát út 53.
8. Monori kirendeltség, 2200 Monor, Pet fi S. u. 27.
9. Dabasi kirendeltség, 2370 Dabas, Berkenye u. 1.
10. Nagykátai kirendeltség, 2760 Nagykáta, Gyóni G. u. 11.
11. Szentendrei kirendeltség 2000 Szentendre Szabadkai u. 9.
A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: „Pályakezd ”
Kapcsolattartó: Szunyogh-Kocsis Andrea T (1) 477-5740, e-mail: szkocsisa@lab.hu
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Munkaer -piaci Eszközök Osztály
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA FOLYAMATOS!
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MUNKAER PIACI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
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Pályázati felhívás
(azonosítószám: HSZO-18439/2010-5100)
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban: KMRMK) a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A § és 19/B §-ai,
a munkaer piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló többször módosított 30/2000. (IX.15.) GM rendelet alapján pályázati felhívást tesz közzé regionális szint komplex munkaer piaci szolgáltatásnyújtás: mentori-, tanácsadói szolgáltatások, valamint munkaer piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatására.
A pályázat célja:
komplex munkaer piaci szolgáltatásnyújtás támogatása az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenl ségének biztosítása, továbbá a tartós munkanélküliség kezelése, annak megel zése, a foglalkoztathatóság javítása, a munkába helyezés el segítése érdekében,
hátrányos helyzet , szociális problémákkal küszköd , de munkavállalásra motivált regisztrált álláskeres k
minél szélesebb körben történ hozzájuttatása a tanácsadásokhoz, az egyéni helyzetre is reagálni tudó szakszer szolgáltatásokhoz,
munkaer piaci és foglalkozási információ nyújtás munkaadók részére az üres álláshelyek betöltése érdekében,
fejleszteni a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ együttm ködését a szociális és civil
szervezetekkel a hátrányos helyzet regisztrált álláskeres k munkakészségének er sítése, munkakompetenciájának fejlesztése és a marginalizálódás, ill. az inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében.
A szolgáltatások nyújtásának célcsoportjai:
A KMRMK nyilvántartásában szerepl munkaer piaci szempontból hátrányos helyzetben lév regisztrált álláskeres k, valamint munkaadók.
A pályázat alanyai:
A 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21.§ (1) bekezdése szerinti egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkez gazdasági társaság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 13. 12,00 óra.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot kizárólag személyesen a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Humánszolgáltatási
Osztályára (1117 Budapest, Karinthy F. út 3.) kell benyújtani 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati pld, továbbá
egy pld egyszer írható CD-n kerül benyújtásra) a KMRMK által kiadott pályázati adatlapon (amely elérhet a
www.afsz.hu honlapon) a pályázati felhívásban meghatározott határid ig. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát
(beleértve a mellékleteket is) a pályázónak - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezet jének, képvisel jének szignálnia kell. Az eredeti és a másolati példányokat is (külön-külön), F ZVE vagy KÖTVE oldalszámozással
ellátva, gépelt formában kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét
és a pályázati felhívás azonosítóját (HSZO-18439/2010-5100).
A pályázattal kapcsolatban információ és pályázati adatlap kérhet :
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
Stefanideszné Kállai Erzsébet, tel.: 06-1/279-4705, e-mail: Stefanideszne@lab.hu
Sörös Alexandra, tel: 06-1/279-4702, e-mail: SorosA@lab.hu
Séner Márta, tel: 06-1/279-4703, e-mail: SenerMarta@lab.hu
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AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET
"A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE, FOGLALKOZTATÁSI KAPACITÁSUK
VÍTÉSE" CÍMMEL
A program célkit zései
A kisvállalkozások
a.) versenyképességének fejlesztése:
b.) foglalkoztatási kapacitásának növelése, továbbá
c.) az elmaradott kistérségek foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság területi kiegyenlítése, az elmaradott gazdasági térségek felzárkóztatása.
A pályázók köre
A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkez olyan:
gazdasági társaság (2006. évi IV. tv.): közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felel sség társaság, részvénytársaság, vagy
egyéb (KSH 129) szövetkezet, vagy
egyéni vállalkozó, egyéni cég (2009. évi CXV. tv.)
pályázhat, aki(nek):
nyilvántartásba vétele 2009. december 31.-ig megtörtént, a gazdasági tevékenysége folyamatos, és
a 2009. évi jóváhagyott (közgy lés, taggy lés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) beszámolója (összevont, éves,
egyszer sített éves) vagy SZJA/EVA bevallása alapján a gazdálkodási eredménye pozitív volt, és
a tulajdonosi struktúrájában - a társas vállalkozások esetén - a devizabelföldi magánszemélyek tulajdoni részesedése ke és szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 75 %-ot, és
2010. január 1-je után nem hajtott végre létszámleépítést és a vállalkozásában a pályázat beadása el tt a munkaviszonyban foglalkoztatottak száma legalább 1 f , de 49 f nél kevesebb, és
a pályázati projektjében tervezett létszámb vítés után a foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 f t, és
vállalja, hogy e projekt megvalósításának végéig a pályázatában vállalt létszámb vítéssel növelt foglalkoztatotti létszámát meg rzi.
A támogatási program célcsoportja
A m köd kisvállalkozás(ok) által újonnan felvett, a munkába lépés el tt az állami foglalkoztatási szervezet által álláskeres ként nyilvántartott (1991. évi IV. tv. 58.§. (5.bek.) d.) pont) személy.
A támogatási program célterülete és id tartama
A támogatási program célterülete, fejlesztési (infrastruktúra és/vagy eszközök és/vagy humáner forrás) és foglalkoztatási
projektek megvalósításának helye Magyarország (a pályázó székhelye, telephelye).
A projekt megvalósításának id tartama 12 hónap. A projekt megvalósítását, a kuratóriumnak a támogatásokról való döntés
id pontját követ en lehet elkezdeni, és legkés bb 2012. június 30.-ig kell befejezni.
A támogatás az OFA saját forrásából származik.
A projektek támogatására felosztható összeg 200 millió forint.
A támogatás formája bizonylat alapú elszámolással, utólag finanszírozott, vissza nem térítend .
A pályázatok benyújtási határideje: 2010.06.30. illetve 2010.09.30.

Részletes információk: OFA VF/2010-10222
Hivatkozási száma: VF/2010; OFA azonosító kódja GS: 10222
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KMOP-2009-1.5.3/C 4- TELEPHELY FEJLESZTÉS
A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) m ködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
Kedvezményezettek:
gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
egyéb vállalatok.
Támogatási összeg: 10 000 000 – 100 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. július 30.
További információk: Megjelent a ROP telephelyfejlesztést célzó pályázati kiírások
kitölt programja
KMOP-2010-1.2.1/B K OMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott m szaki technológiai színvonal
javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejl
képes
vállalkozások:
1. Innovációs, adaptációs képességének er sítéséhez;
2. Vállalkozások által el állított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás
el segítéséhez;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.
Kedvezményezettek:
kett s könyvvitelt vezet gazdasági társaságok, amelyek nem min sülnek nonprofit gazdasági társaságnak,
szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
Támogatási összeg: 20 000 000 – 100 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. szeptember 6.
További információk: Megjelent a GOP-2010-211/B, GOP-2010-212, KMOP-2010121/B pályázatok kitölt programja
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 244.
Telefon: 4775-700 FAX: 4775-800
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TÁMOP-1.4.3-10/1 INNOVATÍV, KÍSÉRLETI FOGLALKOZTATÁSI
PROGRAMOK –A KOMPONENS -KMR

Az innovatív kezdeményezések, újszer kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával és megvalósításának támogatásával - a helyi igényekhez igazítottan - hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaer piacon és
ezekben a projektekben kidolgozott módszerek és modellek beépüljenek
a szakmapolitika f sodrába.
Kedvezményezettek:
-Jogi személyiség non-profit szervezetek (KSH 5 és 6 ) közül:
•egyesület (KSH 52)
•köztestület (KSH 54)
•egyházi intézmény (KSH 55)
•alapítvány (KSH 56),
•Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július
1-je után létrejöv nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása
599 vagy 691);
•egyesülés (KSH 591)
- Költségvetési szerv (KSH 3) közül:
• központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 31)
• helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye
(KSH 32)
•többcélú kistérségi társulások (KSH 366)
Támogatási összeg: 60 000 000 - 200 000 000 Ft
Benyújtási határid : 2010. augusztus 2.
További információk: Módosult a TÁMOP-1.4.3-10 jel pályázatok dokumentációja

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 244.
Telefon: 4775-700 FAX: 4775-800
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http://www.afsz.hu
Álláskeres knek:
A portál olyan információkat és szolgáltatásokat tartalmaz, melyek a munkavállalók számára
nem csak az álláskeresésben, hanem a munkahellyel, vagy a munkavégzéssel kapcsolatosan
felmerül problémákra is megoldást nyújthat.

Munkáltatóknak:
A megfelel munkaer megtalálása mellett a munkáltató törvényi kötelezettségeinek betartását el segít információkat tartalmazza, mint pl. a munkaer igény bejelentéssel, leépítéssel,
átképzéssel, munkaközvetítéssel vagy az elszámolható kiadásokkal, illetve támogatásokkal
kapcsolatos tájékoztatások.

Kereshet Adatbázis!
Az AFSZ.hu internetes portálon lehet ség van az álláskeres knek önéletrajzuk feltöltésére,
mely adatbázisból a munkáltató, igényeinek megfelel szempontok mentén keresheti meg a
számára megfelel munkavállalót.
ÉLJEN A LEHET SÉGGEL!
Válassza ki leend munkatársát ügyfeleink közül!

http://www.szuperallas.hu
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 244.
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