
                 
       

PANNONHALMA FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Pannonhalmi Vállalkozók!

A Pannonhalma Foglakoztatási  Paktum keretében a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal
támogatni  tudja  a  pannonhalmi  lakcímmel  rendelkező  regisztrált  munkanélküliek  foglalkoztatását,
képzését akik az alábbi célcsoportokba tartoznak:

 Alacsony iskolai végzettségűek 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

 GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (Azok a közfoglalkoztatásból 30
napnál  nem régebben kilépett  s  nyilvántartásba vett  álláskeresők,  akik  a  versenyszférába
visszavezethetők.) 

 Inaktívak

Nyújtható támogatások:

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás):

 Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséggel
(amennyiben  a  támogatás  nem  8+4=12  hónapra  kerül  megállapításra,  minden  elemét
arányosan  csökkenteni  kell) 
Támogatás  mértéke:  foglalkoztatót  terhelő  bér  és  szociális  hozzájárulási  adó  70%-a,
legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Bérköltség támogatás: 

 A  projektben  kétféle  konstrukcióban  nyújtható  bérköltség  támogatás 
Bérköltség támogatás 8+4

Támogatás ajánlott időtartama: 8 hónap lehet 4 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettséggel
(amennyiben  a  támogatás  nem  8+4=12  hónapra  kerül  megállapításra,  minden  elemét
arányosan  csökkenteni  kell) 
Támogatás  mértéke:  foglalkoztatót  terhelő  bér  és  szociális  hozzájárulási  adó  100  %-a
legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Vállalkozóvá válás támogatása:

 A támogatás legfeljebb 6 hónapig,  havonta a  kötelező legkisebb munkabér (2017.  évben:
bruttó 127 500 Ft) összegéig adható

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj74Ybv2NHWAhUhAZoKHW7CCi0QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kormanyhivatal.hu%2Fhu%2Fgyor-moson-sopron&usg=AOvVaw1fl5umRW6SZ7i0RrxgCf4X


                 
       
Bérköltség támogatás 90 nap

 Támogatás  ajánlott  időtartama:  90  nap 
Támogatás  mértéke:  foglalkoztatót  terhelő  bér  és  szociális  hozzájárulási  adó  100  %-a
legfeljebb bruttó 200 000 Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is)

Kiegészítő támogatások:

 Helyközi utazás támogatása 
Lakhatási támogatás

További  információk  a  pm.pannonhalma@gmail.com címen,  vagy  a  (96)  470     099-es
telefonszámon kérhetők.
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