
 

 

 

 

 

2022.10.11-én ünnepélyes keretek között létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat, a 

Baranya Megyei Kormányhivatal, és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma a 

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért 2020” című projekt folytatásaként a 

„Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” TOP Plusz 3.1.1-21-BA1-

2022-00001 projekt címmel benyújtott és megnyert pályázat megvalósítása keretében 

Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) megalakítása. 

 

Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés Partnerség tagjai: 

 

• Baranya Megyei Önkormányzat 

• Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

• Baranya Megyei Kormányhivatal 

• Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága 

• Pécs MJV Önkormányzata,  

• Pécsvárad, Sellye, Siklós, Szigetvár, Szentlőrinc, Mohács, Komló, Sásd, Bóly, Harkány, 

Kozármisleny, Mágocs és Villány Város Önkormányzata,  

• Pécsi Tudományegyetem 

• Baranya Megyei Szakképzési Centrum 



• Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

• Baranya Megyei Mérnöki Kamara 

• Nevelők Háza Egyesület (Civil Közösségek Háza) 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

• Támasz Alapítvány Pécs 

• Pécsimami Közhasznú Egyesület 

• Hurcibaba Egyesület  

    

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség) célja, hogy: 

• megismerje a megye foglalkoztatási nehézségeinek és munkanélküliségének okait, 

• hozzájáruljon a megyei szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek 

és céljainak összehangolásához, a munkaerőhiány kezeléséhez, a munkaerő-tartalék 

mozgósításához, 

• hozzájáruljon foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához, 

• hozzájáruljon a befektetésösztönzési programok megvalósításához, 

• hozzájáruljon a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi 

források összehangolásához. 

 

Kiemelten fontos témakör a megye foglalkoztatásának növelése, új munkalehetőségek 

teremtése, illetve a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása.  

 

A Partnerség lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek, 

illetve a képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak Baranya megye 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési problémáinak megoldásán. 

 

A projekt keretében a Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész 

vonatkozásában valósulnak meg  

• a helyi termék- vagy szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, 

• a befektetésösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység és 

foglalkoztatást elősegítő tevékenység, 

• az inaktív célcsoport felkutatása és elhelyezkedésüket támogató szolgáltatások.  

 

A projekt 2022. márciusában kezdődött és 2028. február végéig tart.  

A támogatás 2,071 milliárd forint. 

Ebből az összegből alapvetően a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok 

munkába állása kerül támogatásra a Baranya Megyei Kormányhivatal foglalkoztatásügyi  

szakmai rendszerén keresztül.  

 

Az érintett  célcsoportok:  

• 50 év felettiek: a programba lépés időpontjában az 50. életévüket betöltött nyilvántartott 

álláskeresők. 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők: GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYESE-ről 

(gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), illetve a 

csecsemőgondozási díjról, gyermekek otthongondozási díjáról, vagy ápolási díjról 

visszatérők (akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások 



valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek. 

• Inaktívak: azok a személyek, akinek álláskereső nyilvántartásba vétele célzottan a 

munkaerőpiaci programban való részvételének érdekében történt meg és a megelőző 

időszakra inaktívnak vallja magát a következők szerint: nem dolgozott, nem keresett 

munkát és/vagy nem tudott munkába állni. 

 

 



 

 



 

 


