A 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó, az MPA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok

a program neve

a program
kedvezményezettje

19/2003. Javaslat a roma munkanélküliek
közoktatási
képzésére és foglalkoztatására indított OM- intézmények, ahol a
MeH program támogatására.
roma gyerekek aránya
eléri a 20 %-ot

a program célcsoportja

a program
időtartama

a program
elemei

a program
területi
hatálya

keretösszeg
(millió Ft)

roma munkanélküliek

2003. 07. 01.–2007.
06. 30.

képzés, bérek és
közterhek
biztosítása

országos

553,419

tanácsadás,
kiadványok,
előadások
költségei,

országos

170

a MÁV Rt-től csoportos
létszámcsökkentés, illetve minőségi csere
kapcsán munkáltatói rendes felmondás 2005. 07. 01–2007.
keretében elbocsátott munkaerőpiaci
06. 30.
versenyképesség szempontjából
hátrányos helyzetű munkavállalók

44/2005. (VII. 6.) A MÁV Rt. átalakulási
programja kapcsán 2005-2006-ban
végrehajtásra kerülő csoportos
létszámcsökkentések kezelésének
támogatása.

nonprofit szervezet

60/2005. (X. 5.) A tarnabodi "Befogadó
falu" modellkísérletben érintett családok
foglalkoztatásának a Munkaerőpiaci Alap
(MPA) foglalkoztatási alaprésze központi
keretéből történő támogatása.

modellkísérletben
érintett családok

Tarnabodon és a mikrotérség
településein élő tartós munkanélküliek

2006. 01. 01.–2008.
04. 30.

bértámogatás,
képzés
támogatása

Tarnabod és a
mikrotérség
települései

40

11/2006. (II. 1.) A "Roma zenészek
foglalkoztatása" program támogatása a
Munkaerőpiaci Alap (MPA) foglalkoztatási
alaprésze 2006. évi központi keretéből

vállalkozások

regisztrált álláskereső roma zenészek

2006. április–2008.
május

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

150

18/2006. (III. 1.) Javaslat a
"Kamattámogatási program a
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Program végrehajtásában résztvevő civil
szervezetek részére" című program
támogatására.

civil szervezetek

civil szervezetek

2006–2007.

kamattámogatás

országos

200

67/2006. (IX. 27.) Az "Integrált program a
szociális, szakképzési és munkaügyi
programok kommunikációjára, a
fejlesztésért" program támogatása.

SZMM, Foglalkoztatási
Hivatal

kommunikációs
költségek

országos

85

2006.
munkavállalók, különös tekintettel a fiatal
szeptember–2007.
pályakezdőkre és az ötven év felettiekre
június

A 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó, az MPA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok

a program
kedvezményezettje

a program célcsoportja

a program
időtartama

a program
elemei

a program
területi
hatálya

keretösszeg
(millió Ft)

71/2006. (XI. 8.) Javaslat a hajléktalan
emberek foglalkoztatásának elősegítését
szolgáló "Biztos Munka" elnevezésű
központi program indítására.

nonprofit szervezetek,
vállalkozások

a Támogatott Lakhatási Programban
résztvevő, rendszeres
munkajövedelemmel vagy állandó
munkaviszonnyal nem rendelkező
hajléktalan emberek

2006. 12. 04.–2008.
02. 28.

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

25,315

77/2006. (XII. 6.) Javaslat közmunka
program indításának a Munkaerőpiaci
Alapból történő 2006. évi támogatására.

önkormányzatok

álláskeresők

2006. 12. 15.–2007.
04. 30.

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

300

a munka nélkül lévő, hátrányos helyzetű
lakosságcsoportok (rokkantsági ellátási
rendszerből kiesettek, romák, alacsony 2007. 02. 01.–2010.
iskolázottságúak, stb.) illetve az
01. 30.
integrátori tevékenységet végző
vállalkozások ágazati megkötés nélkül

közhasznú
foglalkoztatás

országos

110

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

200

a program neve

79/2006. (XII. 6.) Javaslat integrátori
tevékenység támogatására, a hátrányos
helyzetű térségekben élő munkanélküliek
megélhetési, jövedelemszerzési,
foglalkoztatási helyzetének javítására.

81/2006. (XII. 18.) "A munkavállalást gátló
családi kötelezettségek kiváltása és a nők
munkaerőpiaci karrierjének elősegítése"
elnevezésű program támogatása.

munkaügyi központ

munkaügyi központ

bármilyen okból hátrányos helyzetű
álláskereső személy, aki a családi
kötöttségek miatt nem tud munkát
vállalni; munkában álló, valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű
munkaerőpiaci szereplők, akik családi
kötöttségeik enyhítését igénylik
munkahelyük megtartása, illetve
teljesítményük növelése érdekében

2006.
március–2008.
december

A 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó, az MPA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok

a program neve

82/2006. (XII. 18.) A "Talentum Kulturális
Alapítvány munkahelymegőrző
programjának támogatása" elnevezésű
program Munkaerőpiaci Alap (MPA)
foglalkoztatási alaprésze központi
keretéből történő támogatása.

a program
kedvezményezettje

a program célcsoportja

a program
időtartama

a program
elemei

a program
területi
hatálya

keretösszeg
(millió Ft)

nonprofit szervezet

a Talentum Kulturális Alapítvány által
működtetett Nemzeti Kisebbségi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola, Tánc- és Zeneművészeti
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban munkaszerződéssel
foglalkoztatott pedagógusok

2007. 01. 01.–2007.
08. 31.

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

45

bértámogatás,
képzés
támogatása

országos

277

bértámogatás

országos

245,754

utazási
támogatások

országos

500

83/2006. (XII. 18.) A "Hajléktalanok
foglalkoztatásának támogatása"
elnevezésű program támogatása a
Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási
alaprésze központi keretéből.

nonprofit szervezetek,
vállalkozások

21/2007. (IV. 4.) Javaslat "A diplomás
pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása"
elnevezésű központi program
támogatására.

vállalkozások

22/2007. (IV. 4.) Javaslat az egészségügyi
rendszer átalakítása keretében kidolgozásra került "Mobilitás Program"
támogatására.

egészségügyi
intézmények

éjszakáit éjjeli menedékhelyen töltő;
éjszakáit közterületeken töltő; hajléktalan
szállón bejelentett; idős hajléktalanok
otthonában élő; kiléptető lakásban élő, 2007. 01.–2009. 01.
munkanélküli emberek; az 1993. évi III.
törvény alapján hajléktalannak minősülő
személyek.
diplomás pályakezdő fiatalok, akik az
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
létesítésének időpontjában a 30.
életévüket nem töltötték be, és
diplomájuk az ösztöndíjas foglalkoztatási
2007. 04.–2008. 09.
jogviszony létesítését megelőző két éven
belül került kiadásra, és a jogviszony
létesítése előtt nem álltak
munkaviszonyban, és érvényes Startkártyával rendelkeznek, illetve kiváltására
a közszférában foglalkoztatott, az
egészségügyi ellátórendszer átalakítása
kapcsán felszabaduló szakemberek –
orvosok, szakdolgozók

2007.

A 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó, az MPA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok

a program neve

a program
kedvezményezettje

a program célcsoportja

a program
időtartama

a Rádió © Kisebbségi Kht. által
működtetett kisebbségi rádió, valamint a 2007. 06. 01.–2007.
vételkörzetében élő aktív korú roma és
12. 31.
nem roma álláskeresők

a program
elemei

a program
területi
hatálya

keretösszeg
(millió Ft)

kommunikációs
költségek

kisebbségi
rádió
vételkörzetébe
n

32

30/2007. (V. 2.) Javaslat a Rádió ©
Kisebbségi Kht. munkaerő-piaci
programjának támogatására.

nonprofit szervezet

35/2007. (VI. 6.) Javaslat "A diplomás
pályakezdők ösztöndíjas
foglalkoztatásának ösztönzése a
közigazgatásban" elnevezésű program
támogatására.

közigazgatási szervek

felsőfokú végzettségű pályakezdők

2007. 06. 01.–2008.
12. 31.

bértámogatás

országos

70

40/2007. (VI. 6.) Javaslat "A
munkaerőpiacon hátrányban lévők
foglalkoztathatóságának elősegítését
szolgáló programok" KAPU
alprogramjának támogatására.

nonprofit szervezetek

45 év feletti álláskeresők, inaktív, illetve
rokkant és öregségi nyugdíjasok

2007. 07. 01.–2008.
12. 31.

bértámogatás,
képzési
támogatás

országos

50

fagy és jégkárt
szenvedett
térségek

250

országos

90

42/2007. (VI. 6.) Javaslat, a fagy- és/vagy az érintett területeken
jégkár által érintett alkalmi munkát vállalók működő állami szervek,
közmunka programjára.
gazdasági szervezetek
46/2007. (VII. 4.) Javaslat a
munkaerőpiacon hátrányban lévők
foglalkoztathatóságának elősegítését
szolgáló programok keretében, az
"Integrált szolgáltatási rendszer fejlesztése
a 45 év felettiek (szeniorok)
foglalkoztatásának bővítéséhez"
elnevezésű alprogram támogatására

regisztrált álláskeresők

2007. 06. 15.–2007. bér- és közterhek
10. 31.
költségei

azok a munkáltatói
szervezetek, amelyek a
magyar munkaerőpiacon
45 év feletti szakképzett és szakképzetlen
legális foglalkoztatóként
munkavállalói népesség, akik egyaránt
vannak jelen és vállalják
2007. 09. 01.–2008.
lehetnek állást keresők, vagy
a szeniorok legális,
12. 31.
munkahelyük megőrzéséhez segítséget
rendezett munkaügyi
igénylők.
kapcsolatok között
megvalósított
foglalkoztatását.

közhasznú
foglalkoztatás

