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ELŐSZÓ

Az Európai Unió lisszaboni stratégiája és annak a foglalkoztatásra vonatkozó része már évek óta
kölcsönhatásban áll a helyi szintű szereplők tevékenységeivel a stratégia valóra váltásának
folyamatában,. A helyi foglalkoztatás fejlesztés jelentősége a regionális és helyi közösségek számára
egyértelmű – az Európai Unió foglalkozatási céljait pedig lehetetlen elérni a regionális és helyi szintű
szereplők aktív közreműködése nélkül.

Az utóbbi néhány évben az Európai Bizottság számos, a helyi foglalkoztatás fejlesztés előmozdítására
irányuló projektet támogatott. Többek között egy 2006-ban befejezett kutatást, mely az Európai Unió új
(2004-ben és azóta csatlakozott) tagországaiban mérte fel a helyi fejlesztés állapotát és számba vette,
hogy ezen országok helyi képviselőinek milyen kihívásokat kell  leküzdeniük. E kutatás eredményeként
született az ötlet, hogy minden új tagország számára készüljön egy helyi fejlesztési “kézikönyv”.

A helyi közösségeken belüli, integrált, multi-stakeholder (több-érdekeltségű) partnerségek létrehozása
a helyi foglalkoztatási és gazdasági stratégiák iránt elkötelezett megközelítés előmozdításához mára
mainstreamnek (a szakmapolitikák főáramához tartozónak) számít a régi tagországokban. A Bizottság
az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a magánszektort teljesebb részvételének ösztönzésére,
a vállalati társadalmi felelősségvállalás értelmében kíván hatni a magánszektor szereplőire, hogy részt
vállaljanak a helyi közösségek sikeresebbé tételében. Az új tagországokat segítő tudásátadásra és a jó
gyakorlat cseréjére is kitér a kézikönyv, nem utolsósorban azért, hogy az új tagországok is
rendelkezzenek az EU strukturális alapjainak (különösen az Európai Szociális Alapnak) legelőnyösebb
módon való megvalósításához szükséges ismeretekkel. 

A Bizottság további szakpolitikai fejlesztéseket is előmozdít a helyi szereplők ösztönzésére. A flexicurity
(rugalmasság és biztonság) elve alapján a szerződéses megállapodások és a munkaidő rugalmasabbá
válnak, a modern társadalombiztosítási rendszerek magasfokú foglalkoztatottságot és jövedelem
biztonságot garantálnak,  aktív munkaerő piaci politikák és élethosszig tartó tanulás mellett. Nagyon
fontos, hogy ezek a munkaszervezetek és munkaügyi kapcsolatok helyi szinten jól működjenek.

A globalizáció hatására, a technológiai változások folyamatos gyorsulására és a lakosság idősödésének
következményeire reagálva indította be a Bizottság az “Új munkahelyekhez szükséges új készségek”
című kezdeményezését. A készséghiány és a nem megfelelő készségek orvoslásának megcélzásával,
és a helyi elemző és előrejelző kapacitások fejlesztésével a Bizottság szándéka a helyi közösségek
támogatása abban, hogy az új kihívásoknak meg tudjanak felelni, például a “green jobs” (zöld
munkahelyek) területén. A recesszió következtében ezek a feladatok még sürgetőbbek.  

A Bizottság fent ismertetett stratégiáival összhangban e kézikönyvvel egy gyakorlati eszköz kerül
Magyarországon a helyi foglalkoztatás fejlesztéssel foglalkozók kezébe, mely a sikeres helyi
foglalkoztatás fejlesztési stratégiák tervezésére, fejlesztésére, megvalósítására, monitorozására és
értékelésére vonatozó megoldásokat írja le.  A fontosabb elvek a helyi foglalkoztatás fejlesztési stratégiák
fejlesztésében már kipróbált konkrét példákkal alátámasztva kerülnek bemutatásra.

A helyi tevékenységek megtalálták az őket megillető helyet a fő szakpolitikai áramlatokban, és a helyi
szereplők közül egyre többen vesznek részt nem csak a munkahelyteremtő és befogadó politikák
gyakorlatba való átültetésében, hanem  azok tervezésében és fejlesztésében is.  E kézikönyv célja minél
több embert és szervezetet részvételre ösztönözni.

Xavier Prats Monné
Foglalkoztatásügyi igazgató, Lisszaboni stratégia, Nemzetközi Ügyek
Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
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1. BEVEZETÉS

1.1. A gyakorlati kézikönyv célja

E gyakorlati kézikönyv célja, hogy megvilágítsa a foglalkoztatáspolitika szerves részét képező helyi
foglakoztatás fejlesztés (HFF) járulékos hasznát mindazok számára, akik helyi, regionális és országos
szinten foglalkoznak a témával. A Kézikönyv ösztönözni kívánja a nemzeti politikai döntéshozókat is,
hogy lehetőségeket teremtsenek a nemzeti foglalkoztatáspolitika keretén belüli helyi
kezdeményezésekre, ezáltal teremtve kereteket:

• innovációra és kreatív gondolkodásra a helyi foglalkoztatási kihívások megoldásában;

• a helyi szereplők együttműködésen alapuló döntéshozatalára;

• helyi foglalkoztatási és fejlesztési stratégiákra és intézkedésekre.

Fontosnak tartjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy a Kézikönyv, habár javaslatokat tesz helyi szakemberek
számára stratégiák kidolgozására és intézkedések megtételére (például partnerkapcsolatok kiépítése
révén), nem tesz kísérletet arra, hogy előírjon egy kizárólagos, szűk formulát. Mindamellett a Kézikönyv
meghatározza a HFF kulcsfontosságú vonásait, kiemel néhány rendelkezésre álló erőforrást a
támogatásához, és felmutat néhány, többéves tapasztalaton alapuló, gyakorlati példát Magyarországról
és az EU más tagországaiból. Ezt követően a Kézikönyv sorra vesz a HFF-eket körülvevő néhány
jellemzőt és elvet, rábízva a gyakorlati szakemberekre azt, hogy a helyi összefüggésekhez illeszkedően
alakítsák alkalmazásukat. 

1.2. Mi a helyi foglalkoztatás fejlesztés?

A helyi foglalkoztatás fejlesztés (HFF) esetében a foglalkoztatással kapcsolatos politikák kidolgozása,
megszervezése és megvalósítása helyi szereplőkre épül. Magában foglalja a tevékenységek széles
skáláját munkahelyek teremtésére, a munkanélküliség kezelésére, az alkalmazkodóképesség
fejlesztésére, kezdeményezések ösztönzésére, a kirekesztettek bevonásának ösztönzésére és az
egyenlőtlenségek csökkentésére. A HFF jellegzetessége, hogy a helyi szereplők széles körét vonja be
egyfajta partnerségi viszonyba azzal a céllal, hogy kidolgozzanak egy stratégiát és megvalósítsák a
szükséges intézkedéseket. Közöttük vannak önkormányzatok, oktatási és szakképzési intézmények,
kormányzati szervek, helyi munkaadók és vállalkozói szervezetek, szakszervezetek és civil szervezetek. 

E Kézikönyv nem ad szigorú definíciót a „helyi” kifejezés értelmezésére. „Helyi” minden olyan terület
ahol emberek valamiféle „helyi identitástudattal” élnek, dolgoznak és tanulnak; egy körzet, amelyik eléggé
helyi ahhoz, hogy közvetlen fontosságú legyen a munkaadók és munkavállalók többsége számára,
ésszerű napi ingázási határokon belül. A körülményektől függően, ez a meghatározás akár egybe is
eshet a helyi igazgatási határokkal, de el is térhet azoktól. A HFF-t meghatározó országos politika keretei
általában meghatározzák a helyi foglalkoztatás fejlesztés adminisztratív határainak jogi kereteit, gyakran
tükrözve a fennálló elrendezéseket.

Sok település már kezdeményezéseket is tett abban az irányban, hogy megteremtse a saját helyi
foglalkoztatás fejlesztési megközelítését. Sok esetben tették ezt a nemzeti kormányok, az Európai
Bizottság és külső támogatók által felajánlott lehetőségekre adott válaszként. Ezekre a tapasztalatokra
alapozva, a helyi foglalkoztatás fejlesztés kulcsfontosságú siker-kritériumai a következőkben jelölhetők
meg:

• olyan nemzeti és EU szakma politikai keretek, amelyek támogatják a helyi kezdeményezéseket;

• a helyi intézmények és szereplők partnersége;

• felhatalmazás a helyi foglalkoztatási kihívások kezelésére;

• széleskörű részvételen alapuló helyi stratégia és

• a regionális és országos politikák integrációja a sajátos helyi igényeket szolgáló helyileg 
tervezett lépésekkel. 
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1.3. Miért fontos a helyi foglalkoztatás fejlesztés?

Helyi foglalkoztatási kezdeményezések komoly hatással lehetnek a tartós munkanélküliség,
szakképzettség-hiány és egyenlőtlenség kezelésére. Valóban, az elmúlt két évtized alatt Európa-szerte
gyűjtött bizonyítékok azt mutatják, hogy a helyi foglalkoztatási kezdeményezések segíthetnek a helyi
szükségletek kielégítésében, miközben hozzájárulnak a nemzeti politika céljainak megvalósulásához. A
helyi foglakoztatási intézkedések különösen értékes kiegészítői a nemzeti és Európai foglalkoztatás
növelő intézkedéseknek, amennyiben jelentős szerepet játszanak az Európai Foglalkoztatási Stratégia
céljainak realizálásában, abban hogy az EU megvalósítsa stratégiai célját (közismerten a „Lisszaboni
Napirendet”) hogy „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljék,
amelyik képes a fenntartható növekedésre miközben több és jobb munkahelyet teremt nagyobb fokú
társadalmi kohézióval”.1

A HFF hozzájárulhat a nemzeti és helyi foglalkoztatáspolitika céljainak megvalósulásához azáltal, hogy:

• növeli a foglalkoztatottak számát és csökkenti a munkanélküliséget;

• fizetett munkába von különböző háttérrel, jellemzőkkel, képességekkel és törekvésekkel rendelkező
embereket, mivel érzékenyen kezeli a marginalizálódott csoportok szükségleteit;

• teljesen újfajta állásokat teremt, vagy új iparágakat fejleszt ki egy településen;

• új állásokat kínál, mivel kreatív módon elégíti ki a korábban kielégítetlen helyi szolgáltatások iránti 
szükségleteket;

• megfelelőbb módokat talál arra, hogy kielégítse a fiatalok, idősebbek és dolgozó szülők szükségleteit
és jobb egyensúlyt kínál munka és magánélet között a helyi gazdaságban;

• megteremti az egész életen át tartó tanulás kultúráját, amely elősegíti az ipari szerkezeti 
változásokhoz való alkalmazkodást;    

• ösztönzi az „igenis képes vagyok” hozzáállást és a helyi vállalkozó szellemet;

• megteremti a bizalom és közös céltudat légkörét a helyi lakosok és szervezetek között, ami segítheti
a legkevésbé ígéretes körülmények átalakítását is.

A Kézikönyv hátralevő része megvizsgálja a helyi foglalkoztatás fejlesztés magyarországi körülményeit,
beleértve azokat a kihívásokat, amelyek megoldásában a HFF segíthet. A Kézikönyv elemzi a helyi
intézkedések kapacitásait is Magyarországon, megvilágítja a HFF támogatásához rendelkezésre álló
erőforrásokat, és példákat mutat a sikeres alkalmazás gyakorlatára Magyarországról és az EU
egészéből. 

A helyi foglalkoztatás fejlesztés kulcsfontosságú jellemzője az, hogy gazdagítja az
országos és regionális szakmapolitikát azáltal, hogy mozgósítja a helyi szereplőket
és jobban hozzáigazítja a lépéseket az egyes helyi területi egységek foglalkoztatási
szükségleteihez és lehetőségeihez. 

1: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
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2. A HELYI FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI MAGYARORSZÁGON

2.1. Az általános szakmapolitikai keretek

Ez a fejezet megvizsgálja a ma Magyarország előtt álló foglalkoztatási kihívásokat. Ezeknek a többségét
országos szintű szakpolitikák kezelik, amelyek megtalálhatók Magyarországnak az EU Lisszaboni
Napirendjére (Lisbon Agenda) adott válaszában (pontosabban a Nemzeti Akcióprogram a
Növekedésért és Foglalkoztatásért c. dokumentumban (NAP) és annak a Magyar Kormány és az
Európai Bizottság általi éves felülvizsgálataiban2 ).  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv3 és a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 szintén foglakozik foglalkoztatási kihívásokkal.
Mindkét program Magyarországnak az EU Strukturális Alapok jelen – 2007-2013 – programozási
időszakára kiterjedő hasznosítására vonatkozik. A célunk az, hogy megmutassuk, miként járulhat
mindehhez hozzá a helyi foglakoztatás fejlesztés. 

A gazdasági növekedés és fejlődés gyors volt Magyarországon 1996 és 2006 között. Od roku
Bizonyos ágazatok, úgymint pénzügyek és távközlés, különösen jó eredményeket mutattak fel és új
álláslehetőségeket teremtettek. A 2007-2008 közötti költségvetési korlátozó intézkedések és a globális
gazdasági nehézségek az elkövetkező években várhatóan lelassítják a foglalkoztatást és a gazdasági
növekedést. A megszorítások célja az, hogy olyan stabil makrogazdasági környezetet teremtsenek,
amelyek alátámasztják a hosszú távú gazdasági növekedést. A kormány tehát elkötelezett amellett, hogy
növelje a versenyképességet és a növekedést helyi és regionális szinten, ahol a foglalkoztatási
lehetőségek várhatóan jelentkeznek majd.

Magyarországon a foglalkoztatottság szintje alacsony, míg az inaktív lakosság aránya magas, a
közepes szintű munkanélküliségi ráta ellenére (2006-ban 7,5%). 2006-ban a felnőtt lakosság mindössze
57,3%-a állt alkalmazásban, az EU átlag 64,7%-ával szemben4. A bevezetés alatt álló,
foglalkoztatottságot növelő anyagi ösztönzők más foglalkoztatást elősegítő lépésekhez, a
nyugdíjrendszer felülvizsgálatához, megfelelő szakmai képzési szolgáltatásokhoz és a szakképzés
felülvizsgálatához kapcsolódnak. Mindemellett, a tartós munkanélküliség – az összes munkaerő
3,4%-a (2006)5 – a munkanélküliek jelentős hányada marad. 

A regionális aránytalanságok növekednek és fenyegetik a társadalmi és területi kohéziót.
Magyarország világpiaci integrációja és főként függősége a külföldi tőkebefektetésektől jellegzetes,
növekvően eltérő szintű regionális gazdasági teljesítményekhez vezetett, ahogy a kedvezőbb helyzetű
térségek (amelyek megfelelő helyi képzettséggel rendelkeztek) gazdaságilag fejlődtek. Például az egy
főre jutó GDP (bruttó hazai termék) a Közép-Magyarországi régióban az EU átlag 89%-a volt, míg
ugyanez a mutató Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön csak 36%-a volt az EU átlagnak6. A
szegényebb régiók alacsonyabb jövedelmei együtt járnak magasabb inaktivitási rátákkal, alacsonyabb
szakképzettségi szintekkel és kisebb számú állás lehetőséggel. A régiókon belüli különbségek még
szélsőségesebbek, mutatják a helyi állás-lehetőségek és a megfelelő képzettség hiányát, valamint a
magyar munkavállalók elvárásait a munkába járás rövid távolságára vonatkozóan.

Habár a kis- és középvállalkozások (KKV) a dolgozó lakosság 60%-át foglalkoztatják, ezeknél
alacsony a termelékenység szintje. Az alacsony termelékenységi szint alacsony tőke- és
eszközellátottságnak, alacsony hitelhez jutási lehetőségeknek, elavult vezetési és szervezési
módszereknek és a nem megfelelő szakképzettségnek tudható be. Emellett a KKV-k nem hajlandóak,
vagy képtelenek az egymással és kormányzati kezdeményezésekkel való együttműködésre, ami
képessé tehetné őket arra, hogy élvezzék a „technológia-transzfer” előnyeit.7

2: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
3: Új Magyarország Fejlesztési Terv: Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007-2013; 2007. május 7.
4: Foglalkoztatás Európában 2007
5: ibid
6: Új Magyarország Fejlesztési Terv, 2007. május
7: Új Magyarország Fejlesztési Terv: Magyarországi Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007-2013
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Az oktatási és képzési rendszer csak nagyon lassan alkalmazkodik a gazdaság szükségleteihez.
A felsőoktatás kiterjesztése és a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának óriási
növekedése ellenére, a rendszer nem nyújt megfelelő felkészítést a munkaerőpiacra. A felsőoktatási
intézményeknek nincsenek szoros kapcsolatai a munkaadókkal és a szakképzési intézmények nem
megfelelően reagálnak a szakmák iránti helyi keresletre. A felnőtt és továbbképzésben résztevők aránya
alacsony – 2005-ben a 24-65 éves korosztálynak mindössze 4,2%-a vett rész valamilyen képzésben,
szemben a 11%-os EU-25 átlaggal. Nagyon sok fiatal még mindig képzettség nélkül hagyja el az oktatást. 

A munkanélküliség és a hátrányos helyzet aránytalanul koncentrálódik bizonyos csoportokon
belül. A hátrányos helyzetű csoportok között vannak a Romák, akiknek a foglalkoztatottsági rátája
mindössze fele akkora, mint a teljes lakosságé. Ide tartoznak a fogyatékosok, akiknek kétharmada nem
áll munkaviszonyban. A kisgyermekes anyák nehezen tudnak visszatérni a munkába, részben a segítő
szolgáltatások szegényessége miatt. Ezek a csoportok az alacsony oktatási és képzési szint,
munkanélküliség, betegségek és társadalmi kirekesztettség együttes hatásától szenvednek – amit azután
továbbadnak a következő generációknak. E csoportok jellemzően a rosszabb hozzáférésű helységekben
koncentrálódnak. A 2005-ös reformokig a társadalombiztosítási rendszer szintén ösztönözte a
szükségtelen korai nyugdíjazást és a munkába való visszatérés ellen hatott. Valójában, 2006-ban az 55-
64 éves korosztálynak mindössze 33,6%-a állt foglalkoztatásban, szemben a 43,5%-os EU átlaggal.8

A munkaerő mobilitása Magyarországon nagyon alacsony és ez hozzájárul a regionális
foglalkoztatási és munkanélküliségi aránytalanságokhoz. Bizonyos esetekben ez az alacsony mobilitás
a vidéki települések valamint a megyeszékhelyek vagy nagyvárosok közötti szegényes közlekedésnek
a következménye. Ugyanakkor a munkakeresés során megnyilvánuló vonakodás az ingázástól vagy
elköltözéstől szintén jelzi a lakosság erős helyhez való kötődését. Ez a ragaszkodás másfelől
lehetőségeket teremt a foglalkozatás fejlesztés helyi partnerségi megközelítésére.9

A népesség szintje csökkenőben van, elsősorban a csökkenő születési ráta miatt. Ez a csökkenés,
az elöregedéssel és magas inaktivitási rátával kombinálva, megterheli az egészségügyi és szociális
ellátórendszereket. A rendszer a fogyatkozó munkavégző lakosságra hagyatkozik a növekvő számú
nyugdíjas és inaktív népesség jóléti szolgáltatásokkal való ellátásában. 

A civil társadalomban való részvétel aránya emelkedik és a nem formális társadalmi intézmények
iránti igények növekednek. A szocialista rendszer időszaka és a 90-es évek elejének gyors változásai
nagyon alacsony szintű társadalmi tőkét hagytak maguk után Magyarországon, amit tükröz az önkéntes
tevékenységek alacsony – mindössze 5%-os10 – aránya a felnőtt lakosság körében. Mindennek ellenére
a társadalmi megújulás és közösségi cselekvés lehetőségeinek kiaknázása kibontakozóban van. Például
a civil szervezetek szerepe, különösen a szociális ellátás és környezetvédelem területén, növekvőben
van. 

Az ilyen típusú komplex kihívásokra való hatékony válaszok megkövetelik a fentről-
lefele és lentről-felfele irányuló kezdeményezések együttműködését; a vertikális és
horizontális koordinációt; az állami, magán és civil együttműködést valamint az
országos és helyi cselekvést. A helyi foglalkoztatás fejlesztés kulcsfontosságú el-
emévé válhat az ilyen összetett kihívások integrált kezelésének.   

8: Foglalkoztatás Európában 2007
9: ibid
10: Új Magyarország Fejlesztési Terv: Magyarországi Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007-2013
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2.2. A helyi foglalkoztatás fejlesztés hozzáadott értéke

Az EU források bevonásával és a folytatódó intézményi reformokkal sokkal több lehetőség nyílik helyi
cselekvésre, mint korábban. Most tehát azt vizsgáljuk, hogyan segítheti a HFF az országos
intézkedéseket a fent megvizsgált nagyjelentőségű szakpolitikai kérdések megoldásában. Az EU-szerte
gyűjtött tapasztalatok fényében legalább hat területet látni, ahol a politikai intézkedések kiegészítése
helyi foglalkoztatás fejlesztéssel hatást tud gyakorolni. 

2.2.1. Az oktatás és képzés minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása 

Az oktatásnak és képzésnek a változó piaci szükségletekhez való igazítása nemcsak fontos nemzeti
stratégiai prioritás, de szükségszerűség is a helyi és regionális fejlesztés területén. Általános egyetértés
van abban a tekintetben, hogy országos szintű, megállapodásokon alapuló erőfeszítések kellenek az
általános keretek működtetéséhez, melyek a munkaerő-piaci szükségletek előrejelzését és a
magyarországi fejlesztési modell megvalósításához szükséges kínálatot biztosítják.  

Ugyanakkor, helyi szinten kritikus szükséglet van arra, hogy a munkaadók, vállalkozók, oktatást és
képzést nyújtók, a helyi Munkaügyi Központok és szociális partnerek együttműködjenek annak
érdekében, hogy jobban összehangolják az oktatás-képzési szolgáltatásokat a helyi igényekkel. A helyi
foglalkoztatás fejlesztés ezen a területen is segíthet. Ez kétirányú folyamat. Idővel a helyi foglalkoztatás
fejlesztés gyakorlata arra ösztönzi a helyi munkaadókat, hogy jobban értékeljék az emberi tőkét és a
„felképzés” (továbbképzés) fontosságát annak érdekében, hogy a helyi munkaerő versenyképes
maradjon globális viszonylatban. Hasonlóképpen, mindez olyan környezetet teremt, amelyben az
oktatást és képzést nyújtók jobban megértik a változó ületi környezetet és megismertetik diákjaikkal és
hallgatóikkal a munka és vállalkozás világát. A helyi foglalkoztatás fejlesztési partnerségek sokat tehetnek
annak érdekében, hogy olyan helyi környezetet teremtsenek, amelyben az egész életen át tartó tanulást
mind a személyes mind a helyi fejlődés szerves részének tekintik. 

Finnország Tampere városa példa olyan helységre, amelyik különösen sikeres tanulási stratégiát
dolgozott ki a csúcstechnológiai munkaadók megtartására. 

A helyi foglalkoztatás fejlesztés kulcsfontosságú politikai területei Magyarországon

• Az oktatás és képzés minőségének, eredményességének és hatékonyságának 
javítása

• Célirányos támogatás a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására
• Az aktív munkaerő-piaci politikák szerepének erősítése
• A kapacitások kiépítése
• Az életen át tartó tanulás ösztönzése
• Az önkormányzati munka színvonalának emelése
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Tampere (Finnország)

Az 1990-es években Tampere városát (amelynek 200.000
lakosa van) ipari hanyatlás és 22,6%-os munkanélküliség
sújtotta. Megoldásokat keresve, Tampere az életen át tartó
tanulást jelölte meg a gazdasági siker és gazdasági fejlődés
kulcsaként, és stratégiát dolgozott ki az idősebb
munkavállalók átképzésére. Idővel a stratégiát kibővítették
egy átfogó stratégiává, amely ösztönzi a város minden
gyermekének, felnőttjének és idős polgárának tanulását. 

Habár sok innovatív tevékenységet foglal magába, a
stratégia inkább közös eszme és gondolkodásmód, mint
specifikus program. A stratégiát tehát - a nemzeti kormányra
való hagyatkozás helyett - helyi szereplőkre épülő bonyolult
partnerségben valósítják meg, amely Tamperét a tanulás
városaként mutatja be közvetlenül a kulcsfontosságú
globális befektetőknek.

www.tamperebusiness.com

2.2.2.  Célirányos támogatás a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására

A növekvő gazdaság ellenére bizonyos csoportokhoz tartozó emberek nagyobb valószínűséggel vannak
a munkanélküliségnek és szegénységnek kitéve. A NAP bővülő és decentralizálódó intézkedéseket vetít
előre annak érdekében, hogy segítse azokat a csoportokat, amelyek esetében a munkaerő-piacról való
kizáródás veszélye a legnagyobb. Az intézkedések között szerepel a civil szervezetek általi
szolgáltatások piacának megteremtése, a fenntartható gazdasági egzisztencia érdekében. Az országos
programok között megtalálható az e csoportoknak nyújtott célirányos képzés és a szolgáltatás-nyújtók
ösztönzése. Az aktiváló intézkedések megjelennek a munkahelyek, munkalehetőségek nyújtása és a
munkaképes segélyből élőknek nyújtott közmunka programok hasznosságának felülvizsgálata
formájában is. Ezeknek az intézkedéseknek a hatása kritikus jelentőségű lesz a program céljainak
megvalósulásában. 

Az EU-szerte szerzett tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a helyi kezdeményezések a sérülékeny
vagy kockázatnak kitett csoportok helyi munkaerő-piacba való bevonásának elősegítésére szintén
nagyon fontosak. Kezdeti lépésként a helyi kezdeményezések, amelyeknek a tervezése és
megvalósítása a helyi viszonyok teljes ismeretére és megértésére épül, igazán hatékonyak lehetnek a
„nehezen hozzáférhető” csoportok elérésében és a velük való kapcsolat-teremtésben. Mivel sok fiatal
idejekorán és a munkaerő-piacon kívánatos szakképzettség nélkül hagyja el az iskolát, az ő bevonásuk
a tevékenységek megtervezésébe és megvalósításába jelentékenyen erősíthetik az e célcsoportoknak
szánt programokat és akciókat. 

Helyi lépések a szociális gazdaság területén tartósabb hatással lehetnek a foglalkoztathatóság
szempontjából azok számára, akik hosszabb időt töltöttek a munkaerőpiacon kívül, és akik így többet
nyerhetnek egy fokozatosabb foglalkoztatáshoz való juttatástól.  A foglakoztatási lehetőségeket szolgáló
helyi kezdeményezések sorában lehet idegennyelv oktatás, foglalkoztathatósági és készségfejlesztő
képzés, közösségfejlesztési támogatás, önsegélyezés, közösségi vállalkozás vagy átmeneti munkaerő-
piaci lehetőség teremtése. A munkaerő alacsony ingázási hajlandósága és az alacsony színvonalú
közlekedési rendszer fényében, a helyi tevékenységek nyújthatják az egyetlen megoldást a legtöbb
ember részére. Az alábbiakban bemutatunk egy példát munkanélküliséget kezelő helyi kezdeményezésre
Spanyolországból. 
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A szociális gazdaság – szociális vállalkozások indítása - az egyik növekvő népszerűségű dimenziója
azon törekvéseknek, amelyek a leginkább kirekesztett csoportok gazdasági aktivitásba való
visszavezetését alkotóbb módon kívánják megoldani11 . Ez a forma állást teremthet a munkanélkülieknek,
és egyaránt módja lehet a helyi szolgáltatásokban a hiánypótlásnak. A szociális gazdaság célja a piac
által kielégítetlen szükségletek kielégítésére megoldást találni azzal, hogy azoknak a törekvéseire és
értékrendjére épít, akiknek nem elsődleges célja a profitszerzés. Társadalmilag hasznos tevékenységek
és munkakörök közvetlen kialakítását célozza. Egy újfajta vállalkozó szellem – ami kedvező mind a helyi
gazdaság mind a helyi társadalmi fejlődés szempontjából - szintén kifejlődhet ebből a formából. Az alábbi
luxemburgi esettanulmány ilyen példát mutat be:

11: A szociális gazdaságban a helyi lakosság  összefogásával nyílik lehetőség bővebb választékú szolgáltatások nyújtására, 
ahol ennek szervezeti formája egy társadalmi/közösségi vállalkozás - melynek célja nem a tulajdonosai számára való profit
illetve érték teremtés, hanem a közösség számára igyekszik szolgáltatást biztosítani.

Trinijove Alapítvány, Barcelona
(Spanyolország)

A Trinijove Alapítvány Barcelona szegénynegyedeiben
élő, főként bevándorló munkanélkülieket segít a
munkába való visszatérésben. Az alapítvány két
szövetkezetet alapított álláslehetőségek teremtésére és
a munkavállaláshoz szükséges képzésre. Az egyik
kertészettel és természetvédelemmel foglalkozik, míg a
másik környezetvédelemmel és újrahasznosítással. A
résztvevőknek egy- vagy kétéves szerződést ajánlanak
fel, ami fizetett munkát és képzést foglal magában.
Emellett magáncégek szakmai gyakorlati lehetőségeket
nyújtanak. A cél az egyének rehabilitációja, hogy utána
munkahelyet találjanak más vállalatoknál.

www.rtv-fm.com/trinijove/

Economie Solidaire és OPE (Luxemburg) 

Luxemburg kormánya az économie solidaire-t a
gazdaság „harmadik pillérének” ismerte el. Bizonyos
mértékű pénzügyi segítségen túl, a kormányzat új
törvényeket hozott az économie solidaire támogatására
és a közbeszerzésekben szabályos szállítókként ismerte
el őket. Ezek az intézkedések lehetővé tették azt, hogy
az olyan szervezetek, mint az Objectif Plein Emploi
(OPE) kiterjesszék HFF tevékenységüket. Az OPE helyi
és hosszú távú fejlesztési programokat valósít meg,
miközben állásokat teremt munkanélkülieknek. Helyi
szinten olyan non-profit szervezetek hálózatán keresztül
működik, amelyek feltárják a helyi szükségleteket és
megfelelő megoldásokat dolgoznak ki. 

www.ope.lu
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2.2.3.  Az aktív munkaerő-piaci politikák szerepének erősítése

Az integrációs és aktív munkaerő-piaci politikák regionális és önkormányzati szintre való
decentralizációjának trendje több EU tagországban érvényesül. Ezt a folyamatot legalább olyan
mértékben a helyi megközelítés értékének felismerése, mint az érzékelhető költségmegtakarítások
mozgatják. Akárhogyan is van, ez a fajta decentralizáció új és fontos lehetőségeket teremt a helyi
szereplőknek arra, hogy saját kezükbe vegyék a foglalkoztatás fejlesztését. 

Ha nem is mindig, de gyakran helyi szinten lehet a leginkább egyedi igényekre szabott szolgáltatásokat
nyújtani. Helyi döntéshozók gyakran találnak jobb helyi szolgáltatási forrásokat, mert a tejes, helyben
rendelkezésre álló, egész ’áruházra’ való lehetőségekből választhatnak. Ilyen ’holisztikus’ (teljes körű)
megközelítés kevésbé lehetséges országos szinten, ahol például kis helyi szolgáltatók kevésbé vehetők
figyelembe. Sőt, a helyi programok általában jobban képesek megérteni a helyi körülmények sajátos
helyi keverékét és abban tevékenykedni. Ezek a körülmények ugyanis összefüggnek a helyben
rendelkezésre álló munkahelyekkel, a munkanélküliség vagy inaktivitás okaival és az egyének munkába
állási képességeivel.

Magyarországon az országos szint meg kell, hogy adja a helyi szereplőknek a szabadságot – és az
erőforrásokat – ha azt várjuk tőlük, hogy átfogó helyi aktív munkaerő-piaci politikát folytassanak.
Ugyanakkor a helyi szereplőknek szintén ki kell építeniük a kapacitásaikat az országos szint által
teremtett lehetőségek kihasználására. A kultúraváltás különösen szükséges lehet, mivel az
önkormányzatoknak össze kell egyeztetniük a közszolgáltatás étoszát a hatékony és eredményes
működés, valamint költségcsökkentés szükségletével. Az önkormányzatoknak ugyancsak nagy
fontosságot kell tulajdonítaniuk a munkaadókkal való építő jellegű együttműködésnek, és gondoskodniuk
kell arról, hogy az egyének beillesztése a munkahelyekre kielégítse a munkaadók szükségleteit –
egyébként a munkaadók hamarosan elállnak az ilyen egyének fogadásától. 

S-Hertogenbosch Önkormányzata (Hollandia)

Hollandiában az országos Munkaügyi és Jövedelmi
Adminisztrációs Struktúra (Structure for the Administration
of Work and Income) decentralizált munkaerő-piaci
politikát folytat a helyi szintek felé. Az önkormányzatok ma
már teljes felelősséget viselnek a szociális segélyekért és
a támogatott állásokért. 

S-Hertogenbosch Önkormányzata esetkezelő ügyintéző
(case manager) bevonásával nyújt támogatást minden
szociális segélyben részesülőnek. Minden esetkezelő
ügyintéző rendelkezésére áll a lehetőségek „áruházi”
választéka, amely képessé teszi az eseti ügyintézőt arra,
hogy „testreszabott” segítséget nyújtson az érintetteknek.
Ezek között a lehetőségek között van életpálya
tanácsadás és iránymutatás, képzés, munkahelyi
tapasztalatszerzés, segítség a munkába való
visszatéréshez, valamint személyes szolgáltatások, úgymint pszichológiai segítség,
adósságkezelési tanácsadás, kábítószer-függőség kezelése, stb. 

A beutalástól számított 24 órán belül az esetkezelő ügyintéző diagnózist készít és egy vagy
két szolgáltatást igényel az „áruházból” az egyén munkába való visszajuttatásának segítésére.
A rendszer egyik fontos eleme, hogy az ügyintéző szabadon vásárolhat szolgáltatásokat
magáncégektől, ha az önkormányzat nem képes az adott szolgáltatást biztosítani.

www.s-hertogenbosch.nl
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2.2.4.  A kapacitások kiépítése

A helyi foglalkoztatási tervek és stratégiák lényege az, hogy figyelembe tudják venni nemcsak a
regionális, hanem a helyi variációkat is. Ahhoz hogy ezt elérjék, a helyi szereplőknek a kapacitások
kiépítéséhez felhatalmazásra (mandátumra) és a szükséges erőforrásokra egyaránt szükségük van.
Ezen a ponton kapcsolódik be a helyi foglalkoztatás fejlesztés. A kapacitások kiépítése mindennek a
központi eleme, és a későbbi fejezetekben majd megvizsgáljuk, hogy mi minden tartozik ide. Az ilyen fajta
gyakorlatok próbaüzemi működtetéséből nyert tapasztalatok levonása és ezt követően ezek kiterjesztése
szélesebb körre olyan modellt követ, amit több EU tagországban már kipróbáltak az elmúlt két évtized
során. Az egyik ilyen modellt, amit érdemes megvizsgálni, Anglia egyik leghátrányosabb helyzetű
közösségében alkalmazták.  

2.2.5.  Az életen át való tanulás támogatása

Magyarországon, mint máshol Európában is, a helyi területi egységeknek fejlődniük kell az előttük álló
kihívásokkal párhuzamosan, különösen azon kihívásoknak kell majd megfelelniük, melyek a folyamatos
technológiai fejlődéssel és az egyre inkább globalizált gazdasággal kapcsolatosak. A helyi szintnek
folyamatosan tanulnia és alkalmazkodnia kell, ha át szeretné vészelni a legfontosabb munkáltatók
távozását, illetve ha újakat akar a környékre vonzani. Az egyéneknek új képességekre és ismeretekre
kell szert tenni, ha életük minden stádiumában foglalkoztathatók szeretnének maradni.

Európa szerte azt mutatják a tapasztalatok, hogy az életen át való tanulásra irányuló helyi
kezdeményezések a nemzeti programokkal karöltve különösen hatékonyak lehetnek ezen kihívásokra
való felkészülésben. Az életen át való tanulásra irányuló helyi kezdeményezések segítenek a
nehézségekkel küzdő helyi lakosok, csoportok, területek helyzetének javításában, amennyiben tanuláson
keresztül érik el a gazdasági integrációt.  Továbbá a tanuláshoz való helyi közelítés a társadalmi tőke
fenntartását eredményezi, a társadalmi tőke pedig egy tudásgazdaságban a bizalom és minőség jele.
A helyi kezdeményezések azért is fontosak, mert mind a képzést szolgáltatók mind pedig az azt
hasznosítók általában helybeliek – ők képesek leginkább a helyi képzési szükséglet felismerésére.

Az életen át való tanulás helyi megközelítésének egyéb helyi szakpolitikai intézkedésekhez kell
kapcsolódnia – különösen a foglalkoztatáshoz, társadalmi befogadtatáshoz, illetve gazdasági fejlődéshez
kapcsolódókhoz. A helyi életen át való tanulással foglalkozó kezdeményezéseknek különböző
intézményeket is össze kell kötnie, ideértve a civil szervezeteket, amelyek hátrányos helyzetű
csoportokkal dolgoznak, az oktatási intézményeket, a hatóságokat, munkáltatókat, valamint az állami
foglalkoztatási szolgálat helyi kirendeltségeit.

Helyi Stratégiai Partnerség (Anglia)

A Helyi Stratégiai Partnerségek (HSP-ek, angolul: Local
Strategic Partnerships, LSPs) nem-kormányzati, nem-
végrehajtó partnerségek, amelyek célja, hogy csökkentsék a
regionális és helyi különbségeket. Ezek a kistérségi partneri
szervezetek rendszert alkotnak, amelyek Anglia 88
leghátrányosabb helyzetű körzetére koncentrálnak. A HSP-
eknek nincs közvetlen jogi státusza vagy saját költségvetése.
Ugyanakkor önkormányzatokat, egészségügyi szolgáltatókat,
az állami foglalkoztatási szolgálat helyi irodáit, közösségi
csoportokat, vállalkozásokat és másokat hoznak össze azzal
a céllal, hogy segítsék az összekapcsolt szolgáltatás-nyújtást
és egyúttal a gazdasági és társadalmi fejlődést is szolgálják.

www.communities.gov.uk/lsp
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2.2.6.  A helyi kormányzás teljesítményének javítása

A helyi foglalkoztatás fejlesztés mind munka tartalmat mind pedig modellt jelent a regionális és helyi
kormányzás teljesítményének és működésének javításához. Azt az elvet hangsúlyozza, mely szerint az
állami és helyi szervezetek együttműködésükkel segíthetik egymás teljesítményét – objektív
visszajelzést, alternatív perspektívákat nyújtva, új csoportokat megközelítve, stb.  A HFF-en belül nagy
hangsúlyt fektetnek a többszintű kormányzásra is – hangsúlyozva annak jelentőségét, hogy a rendszer
minden szintje kreatívan együttműködik, valamint a szubszidiaritás elvét – azaz hogy a hatékonyságnak
és eredményességnek megfelelő lehető legalacsonyabb szinten végezzék a dolgokat.  A helyi
foglalkoztatási partnerségek sok esetben intelligens kapocsként működnek a vertikális (felülről
lefelé/alulról fölfelé irányuló) döntési folyamatokban, ami által a központi intézkedések hatékonysága
megnő – valamint hozzájárulnak a nemzeti szakmapolitikai programok informáltabb helyi értelmezéséhez
is. Svéd példánk e kapcsolat működésének egy formáját mutatja be.

Blackburn és Darwen Borough Tanács (Egyesült Királyság)

Az életen át való tanulást Blackburnben nem csak a
lakosságuk foglalkoztatás felé vezető útjának tartják,
hanem sokkal fontosabb ennél az a szempont, hogy általa
összejönnek az emberek és ez ösztönzi a társadalmi és
az intellektuális fejlődésüket. A tanács azzal kezdte az
életen át való tanulással kapcsolatos munkáját, hogy
megváltoztatta a helyi közösség és a munkaadók
hozzáállását és elhidegült kultúráját.

Kreatív technikák széles körének alkalmazásával először
“kóstoló” foglalkozásokat ajánlottak. Az írás-olvasás és a
matematikai jártasság alapszintjének elérését támogatják,
mint a világ megismerésének és megbecsülésének
kulcsát. Számos egyéb módszert is alkalmaztak a nem
hagyományos tanulói csoportok elérése, és a tanulási
kultúra kialakításának céljával, mint például az etnikai
kisebbségi csoportok prominens alakjainak
beszervezése, tanulással kapcsolatos események szervezése, melyek földrajzilag vagy
kulturálisan közel állnak a különböző társadalmi csoportokhoz (pl. népköltészet, hennafestés,
stb.); valamint a különböző közösségekkel való egyeztetés arról, hogy a tanulás mely területei
érdekelhetik az egyes etnikai csoportokat.

www.blackburn.gov.uk



12

Azt igyekeztünk bemutatni, hogy a helyi foglalkoztatás fejlesztés jelentős hozzáadott értéket jelenthet.
Ha a HFF értékére vonatkozó egyedi tapasztalatokat összegezzük, azt látjuk, hogy annak legfontosabb
szempontjai ugyanazok, bárhol is kerüljön az bevezetésre:

• A több-résztvevős partnerségek alapvető kreatív mozgatórugói annak, hogy a szakmapolitikai 
programok bármilyen szinten sikeresek legyenek;

• A többszintű partnerségek megfelelő szervezettsége, koordinálása és hálózatba integrálása alapvető
kormányzati eszköz a szakmapolitika kialakításában, menedzselésében, illetve megvalósításában;

• A helyi szint különleges tulajdonságai miatt – melyeket néha nehéz sikeresen, célzottan működtetni
– jelentékeny értékek hozzájárulását biztosítja a legkülönbözőbb szakpolitikákhoz;

• Az új típusú munkahelyek kialakításában, a munkáltatók igényeinek a munkavállalók képességeivel
való hatékony egyeztetésében, a KKV újítások ösztönzésében, a fejlődés, munka és életminőség 
étoszának terjesztésében a helyi szintnek jelentős a feladata, és ezt a hozzájárulást a nemzeti és 
regionális politikai kereteknek igyekezniük kell megragadni.

Bemutattuk, hogy koherens helyi dimenzió hozzáadása a foglalkoztatáspolitikához jelentős mértékben
járulhat hozzá az állami intézményi infrastruktúrához, a különböző szintű szereplők (nemzeti, regionális,
helyi) ösztönzéséhez, hogy összefogással és innovatív, kreatív módon teremtsenek új és jobb
munkalehetőségeket, az esélyegyenlőség és különbözőség kérdéseinek szem előtt tartásával.

Regionális Növekedési Megállapodások (Svédország)

A Regionális Növekedési Programok (angolul Regional Growth
Programmes (RGPs)) Svédországban olyan kormányzati
eszközt jelentenek, mely a több szervezetet érintő helyi
partnerségeket koordinálja.  Az RGP-ok Regionális Fejlesztési
Stratégiák kidolgozására hatalmazzák fel a regionális
hatóságokat, együttműködésben a Megyei Adminisztratív
Bizottságok sorával.  Ezek a bizottságok helyi partnerségekből
állnak, megyei foglalkoztatási bizottságok, megyei tanácsok,
önkormányzatok, egyetemek, kereskedelmi kamarák és egyéb
magánszektorbeli partnerek közreműködésével.  Ennek a kormányzati szinteket átfogó
integrációnak a célja, a hatékony koordináció elérése a nemzetitől indulva (a régiók felhatalmazása)
a megyei (partnerek integrációja), az önkormányzati és a helyi (partnerségben való együttműködés)
szintekig.  Az RGP-ok nem kapnak közvetlen támogatást.  Feladatuk az, hogy biztosítsák az egyes
szereplők közötti koordinációt és a források rugalmasabb felhasználását.  A Svéd Gazdasági és
Regionális Növekedési Ügynökség (Nutek) támogatja az RGP-ok megvalósítását.

www.nutek.se
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3. A KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA ÉS MEGGYŐZÉSE

Miután megmutattuk, hogy a HFF pozitívan járulhat hozzá Magyarország által a kulcsfontosságú
fejlesztéspolitikai dokumentumokban feltárt kihívásokhoz, a következőkre lesz szükség:

• előzetes áttekintést adni arról, milyen kapacitás létezik már Magyarországon, azoknak a legfőbb 
üzeneteknek a hangsúlyozásával, melyeknek a szakpolitika kidolgozóira a legnagyobb hatásuk lehet
a HFF ösztönzése tekintetében;

• bemutatni a már kialakított partnerségeket azzal a céllal, hogy a már meglévő tudás és tapasztalat
a lehető legnagyobb mértékben kerüljön kihasználásra;

• levonni a következtetéseket a HFF jelenlegi magyarországi helyzetéről. 

3.1.  A nemzeti, regionális, helyi szintű kulcsfontosságú szereplők

Amint láttuk, a helyi foglalkoztatás fejlesztés egy adott ország meglévő kormányzati rendszerén belül és
azon keresztül működik.  Akkor működhet leghatékonyabban, ha könnyen beilleszkedik a már létező
ágazati és igazgatási keretekbe. Ezek természetesen különböző szintekre oszlanak el – nemzeti,
regionális és helyi, illetve mindhárom szintre, és minden tagországban más ennek a rendszere.

Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatta, hogy néhány tagország kormányzati rendszerében
könnyebben alkalmazható a HFF, mint másokéban.  A következőkben szeretnénk néhány
kulcsfontosságú szereplőt bemutatni, melyek szerepe és befolyása elengedhetetlenül fontos a helyi
partnerségek és HFF-ek jelentőségének megteremtésében a magyarországi fejlesztések kiemelkedő
kérdései területén – a közreműködők, a hálózatok, a partnerségek, stb.  Itt nincs módunk kimeríteni ezt
a témakört, részletesebb elemzés olvasható egy korábbi tanulmányban: Fresh Approaches to Local
Development (FALDE) (A helyi fejlesztések új megközelítése), mely az Európai Bizottság támogatásával
készült 12.

3.1.1. Központi kormányzat

A HFF-ek magyarországi tevékenységi körének kirajzolásában valószínűleg több központi kormányzati
szerv is részt vesz.  Többek között:

• a Pénzügyminisztérium, mely a nemzeti fejlesztési programok koordinálását irányítja az ÚMFT 2007-
2013 programon keresztül;

• a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, melynek feladata a magyar foglalkoztatáspolitika kidolgozása
és megvalósítása az ‘Európai Foglalkoztatási Stratégia’ keretein belül;

• a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, melynek feladata a kis- és középes vállalkozások
fejlesztése, gazdaságfejlesztés, logisztika és innováció, területfejlesztés;

• az Önkormányzati Minisztérium, mely a helyi fejlődésért felelős;

• a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, melynek feladata a vidékfejlesztés és az alulról
felfelé irányuló LEADER típusú helyi akciócsoportok fejlesztése;

• az Oktatási és Kulturális Minisztérium, melynek feladata az oktatás-képzés biztosítása; valamint

• a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, melynek feladata a fejlesztési tervek kidolgozása a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vezetése alatt.

Egyéb állami szervezetek, melyek a jövőben kapcsolódhatnak a HFF kezdeményezésekhez: Magyar
Fejlesztési Bank, a Regionális Fejlesztési Holding, helyi szintű tagokkal, a Magyar és Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítványok.  Ezek közül több már aktívan részt vett a helyi fejlesztésekben
kezdetektől, pl. a Leader+.

12: http://ec.europa.eu/employment_social/local_employment/project_planning_en.htm 
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3.1.2.  Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) feladata a foglalkoztatási és munkaerő piaci politikák
megvalósítása fejlett intézményrendszerén keresztül. Központi koordináló szerve az Országos
Foglalkozatási és Szociális Hivatal (Budapesten). Az  ÁFSZ-nak hét regionális munkaügyi központja
van, melyek a főbb közreműködőket koordinálják – a 172 kirendeltséget, a helyi továbbképzési
szolgáltatókat és civil szervezeteket – képesség fejlesztésre és munkakeresésre irányuló szolgáltatásaik
bevezetésében.  Az ÁFSZ-nak kilenc regionális képző központja is van.  

Magyarország második nemzeti fejlesztési tervének elfogadtatása után az ÁFSZ is átszervezésre kerül,
hogy megfeleljen a “Nemzeti Akcióprogram a Növekedésért és Foglalkoztatásért” által kijelölt gazdasági
növekedést támogató intézkedéseknek, és a foglalkoztatás támogatásának. Célkitűzései között szerepel
a foglalkoztathatóság fejlesztése a civil szervezettekkel való együttműködésben, és hogy 2009-től
megteremtse a tevékenységek kiszervezésének lehetőségét az arra képesített szolgáltatók felé.  A
foglalkoztathatóság javítására jelentős programok kerülnek bevezetésre a következő hét év során
különös tekintettel a KKV szektor szükségleteinek kielégítésére.

3.1.3. Fejlesztési tanácsok

Több regionális és megyei fejlesztési tanács támogatja a partnerségben való együttműködést
Magyarországon. Különböző partnereket hoznak össze, úgymint önkormányzatokat, kamarákat ás
fejlesztési társulásokat. A nemzeti fejlesztési alapok támogatásával a regionális és helyi egyenlőtlenségek
ügyével foglalkoznak, a regionális és megyei fejlesztési tervek megvalósításán keresztül.  A regionális
fejlesztési tanácsok a regionális fejlesztési ügynökségeken keresztül működtetnek tevékenységeket,
mint például a regionális turizmus menedzsmentje, vagy regionális innováció.  A regionális fejlesztési
tanácsok az EU Strukturális Alapjainak felhasználásában is szerepet játszanak.

Ahogy a nyilvánosság is egyre tudatosabban fordul a helyi fejlesztési kérdések felé,
és az ÁFSZ a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos viták középpontjába kerül, a HFF
mellett szóló kulcsszempont talán az lehet, hogy már jelentékeny tapasztalat létezik
arra vonatkozóan, hogy rugalmas partnerségi tájékoztatás keretében a helyi akciók
jelentik a legjobb módszert azok elérésére, akik a munkaerő piactól a legmesszebb
állnak.  Sok helyi kirendeltség vezetője vesz részt a térségi foglalkoztatási
paktumokban vagy a Leader helyi akciócsoportokban (a vidékfejlesztési stratégia
égisze alatt), mely további értékes tapasztalatokkal járul hozzá a HFF-hez egyéb
területeken – mint például a munkaerőpiacról távol maradók városi migrációja.
Magyarország nagyobb településein, városaiban, valószínű, hogy az ÁFSZ
kirendeltségei egyre szorosabban működnek együtt az önkormányzatokkal a helyi
foglalkoztatás fejlesztési stratégiák bevezetésében.

Az ilyen országos szintű szervezetek számára a HFF tanulsága, hogy a helyi szintre
való összpontosítás által két kritikus jelentőségű előnyt érhetnek el a szakpolitikák
megvalósításában; i) az országos szintű programok finomítása, hogy azok teljesítésük
helyén relevánsabbak és hatékonyabbak legyenek - és; ii) a "lefelé építés" a helyi szint
felé, a kreatív gondolkodás – valamint kísérleti tanulás - új szintjeit nyithatja meg, mely
hozzájárulhat a nemzeti programok jobb megtervezéséhez. Az EU Strukturális
Alapjainak első magyarországi időszaka óta (2004-06), a közigazgatás igyekezett a
megfelelő program és döntéshozói szerkezeteket beiktatni, mind központi, mind
decentralizált szinten, annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődés támogatására a
Strukturális Alapok által biztosított további támogatás hatékonyan és sikeresen kerüljön
felhasználásra, ideértve a foglalkoztatás fejlesztést is.
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3.1.4.  Önkormányzatok

Az önkormányzatok Európa-szerte kritikus szerepet játszanak a HFF bevezetésében, és konstruktív
bevonásuk legjobb módját megtalálni feltétlenül szükséges.  Magyarországon a helyi fejlesztési kapacitás
lényegesen változik önkormányzatról önkormányzatra, annak méretétől, illetve a rendelkezésre álló
erőforrásoktól függően.  A helyi települések több mint 85%-nak kevesebb, mint 2.000 a lakosa, ezért az
önkormányzatok is viszonylag kicsik.  Az önkormányzatok kis méretére tekintettel a központi kormányzat
különböző kezdeményezéseket indított arra, hogy ösztönözze a kis önkormányzatokat kistérségi szintű
társulások létrehozására, melyek hatékonyabban képesek problémákat megoldani, illetve
közszolgáltatásokat nyújtani.

Az önkormányzatok foglalkoztatási tevékenységei hagyományosan a hátrányos helyzetű csoportok
szociális integrációjához kötődnek. Idetartozik a közmunka programok megszervezése is, melynek
keretében munkalehetőséget ajánlanak azoknak, akik szociális segélyt kérnek és képesek dogozni.  A
nagyobb önkormányzatok számára több forrás áll rendelkezésre, ezáltal több civilszervezetet tudnak
bevonni együttműködési megállapodásokon keresztül foglalkoztatás fejlesztési tevékenységeikbe.
Többek között erőfeszítéseket tettek arra, hogy az oktatásból kimaradókat a helyi civil szervezeteken
keresztül elérjék, és számukra kombinált képzési és foglalkoztatási programokat ajánljanak.

Több olyan önkormányzati szövetség létezik Magyarországon, mely kulcsszerepet tölt be a központi
kormányzat felé való közvetítésben a programok kidolgozásában, valamint azok sikeres kivitelezésében.
Ezeknek a szövetségeknek fel kell mérni, hogyan szerveződhetnek leghatékonyabban annak érdekében,
hogy továbbra is képviselhessék a HFF-t megfelelően támogató országos szakmapolitikai keretrendszer
ügyét.

A HFF tapasztalatokból a fejlesztési tanácsok számára az lehet a fő üzenet, hogy az
általuk már kialakított koordinációs tevékenységek kritikusak a helyi partnerségen
alapuló szerveződéseknek, hiszen hálózati erejük és megfelelő méretük biztosításához
szükségesek. A helyi szintű közreműködők összehozásában játszott szerepük
elengedhetetlen eleme a többszintű kormányzat hatékonyabb kiépítésének.

A legfontosabb HFF tanulság a magyar önkormányzatok számára az, hogy mennyire
fontos a többszintű, több résztvevős partnerség a gyorsan változó világgazdaság
jelentette kihívásoknak való megfelelés szempontjából.  A helyi gazdaság az, ahol az
ilyen változások okozta nyomás végül hatást gyakorol. A helyi partnerségi
együttműködés szilárd rendszere, mely a szükséges perspektívákat és forrásokat
összehozza, alapvető segédeszköz a jól működő és hatékony önkormányzati és
közigazgatási munkához. Az önkormányzatoknak meg kell ragadniuk a központi
kormányzatok biztosította lehetőségeket a hatékony helyi foglalkoztatási partnerségek
kialakításához.
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3.1.5. A szociális partnerek, az üzleti szektor és képviselő testületeik

A szociális partnerek szintén kulcs “intézménynek” számítanak a HFF tágabb kereteinek kifejlesztésében.
Az Országos Érdekegyeztető Tanács a kormány és a szociális partnerek közötti politikai dialógus
központi mechanizmusa.  A szociális partnereket a munkáltatói szövetségek, a szakszervezetek
szövetségei és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviseli. Helyi szinten a legfontosabb szociális
partnerek az országos munkáltatói szövetségek, a kamarák és a szakszervezetek helyi szervezetei
jelentik.

A jó stratégia kialakításához a helyi gazdaság keresleti oldalát is ismerni kell és jól informált véleményre
van szükség a változó versenykörnyezetre vonatkozóan is.  A tapasztalatok azt mutatják, amikor a helyi
üzleti érdek maximálisan része a helyi dialógusnak – melyben minden szereplő tiszteletben tartja a
többiek álláspontját – a partnerség dinamikája is vállalkozóivá válik.

Magyarország esetében a vállalkozói szféra oldalán a kulcsfontosságú szereplők a következők:
munkáltatói szövetségek és a Kereskedelmi és Iparkamara.  Sok egyéb szervezet is létezik, melyek
specifikus ügyeket vagy szektorokat képviselnek. A helyi kereskedelmi kamarák tagjai tisztában vannak
a terjedő helyi fejlesztési gyakorlattal Magyarországon (pl. a Leader helyi akciócsoportokon keresztül)
és hatékonyan közreműködhetnek ezen üzenet közvetítésében a nemzeti szervezetek felé.

3.1.6. Civil társadalmi szervezetek

A civil társadalom aktív szerepet játszik a közösségi életben szerte Magyarországon, a helyi, nemzeti és
nemzetközi civil szervezetek már hagyományos részvételével.  Sok civilszervezet elkötelezett a partneri
együttműködés mellett, és több közülük fontos szolgáltatóként működik a helyi és országos kormányzat
megbízásából, magán ás közadakozók megbízásából, a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának
támogatásában (szakmai fejlődés, karrier tanácsadás, munkakeresés, a szociális gazdaságban való
foglalkoztatás területén, stb.).

A civil szervezetek általában jobban elérik ‘ügyfeleiket’, mint az önkormányzatok, és jelentékeny
kapacitást építettek ki egyedi munkaterületükön, ideértve a hálózatok és a jó gyakorlat elvének
bevezetését.  Jelentős erőfeszítéseket tettek már a helyi kezdeményezéseket támogató hálózatok
kialakítására, valamint tevékenységük hatásának kiterjesztésére – regionális és országos szintre.
Azonban az a tény, hogy a civil társadalom szervezetei és a nem-kormányzati szervezetek függenek a
közérdektől és adományoktól, fenntartásukat folyamatos kihívások elé állítja.  A kormány szándékai
szerint bizonyos ellátások feltételrendszerében a piac-orientált megközelítés felé szeretne elmozdulni,
hogy a rendszerek stabilitását megteremtse. 

A szociális partnerek szervezeteinek szóló kulcs üzenet az, hogy a társadalmi
párbeszéd jelentősen erősíthető a helyi perspektívák hozzáadásával. A konszenzus
alapú problémamegoldásra építő kultúra és gyakorlat találhat valódi megoldásokat a
helyi problémák megoldására – és gyakran a helyi tapasztalatok a nemzeti szinten
folyó elvontabb politikai dialógus számára is értékes információkkal szolgálhat.  

Az üzleti élet számára az a tanulság az EU HFF tapasztalataiból, hogy a helyi cselekvés
az erős vállalkozói jelenléttel együttműködve biztosíthatja az oktatási-képzési
stratégiák legteljesebb közelítését a helyi munkaadók és vállalkozások jelen és
várható jövőbeli szükségleteihez. A HFF partnerségek szolgálhatják a helyi
vállalkozások kölcsönös támogatást nyújtó hálózatokba való összeszervezését,
melyeken keresztül a kis vállalkozások együtt olyasmit is elérhetnek, amelyre külön-
külön általában nem lenne módjuk. A HFF jó a vállalkozásoknak.
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3.2.  Helyi partnerségi tevékenységi formák Magyarországon

A helyi szintű együttműködés értékét egyre inkább elismerik Magyarországon. Több különböző típusú
sokrésztvevős partnerség működik már, melyek az elmúlt években fejlődtek ki elsősorban az EU olyan
programjain keresztül, mint az EQUAL vagy a Leader.

3.2.1.  EQUAL partnerségek

2004 óta az EQUAL program keretében 39 projekt jött létre Magyarországon, melyek nemzeti és helyi
szinten is számos témára terjednek ki. A projektek több partnerségi jellemzőt hordoznak, és több
együttműködő intézményt is bevonnak, gyakran, de nem minden alkalommal az önkormányzatokat,
különösen a nagyobb városokban.  Bizonyos EQUAL partnerségekben a kapcsolatok a partnerek közötti
közös megállapodásban kerülnek rögzítésre, ahol az egyik partner felveszi a vezető partneri posztot
(általában létező jogi személy), hivatalos felelősséget vállal a projekt menedzsmentért és kapcsolatot tart
a támogató hatósággal.

Ebben az esetben a HFF tapasztalatból talán másfajta következtetést lehet levonni,
mivel a civil társadalmi szervezeteknek általában kevés meggyőzésre van szükségük
a helyi tevékenységek értékének felismeréséhez. Ugyanakkor ezen a területen az a
fontos üzenet, hogy a civil szervezetek hangjának eredményes hallatásához, érveiket
a befogadó helyi partnerségi megállapodások terén elért sikereket és eredményeket
bizonyító tényekkel szükséges alátámasztani. 

Ec-Pec Alapítvány (Magyarország)

Az Ec-Pec Alapítvány egy civil szervezet,
mely a hátrányos helyzetű és fogyatékos
gyermekek közoktatási rendszerbe való
integrációját támogatja.  Az Ec-Pec képzési
portfolióját, információit, illetve szakmai
támogató szolgáltatásait a helyi közösségek
szükségleteihez igazítja a pécsi, miskolci,
gödrei és kiskőrösi módszertani központjain
keresztül.

Az EU EQUAL ESZA kezdeményezése
támogatásával az Ec-Pec roma pedagógiai
asszisztensek képzését és foglalkoztatását
vezette be 2005 és 2007 között.  Az OKTÁV
Kht-val és a nyíregyházi tanárképző
főiskolával együttműködve az Ec-Pec 40
roma pedagógiai asszisztens képzését és foglalkoztatását szervezte meg magyarországi
általános iskolákban. Ezek az asszisztensek segítették a tanárokat a szülőkkel együttműködve
a roma kultúra bevezetésében, valamint a roma és nem roma diákok integrált tanításából
fakadó esetlegeses konfliktusok kezelésében.

Az Ec-Pec bevezette a Működő Közösségek projektet a társadalmi hálózatok és a helyi
közösségek erősítésére, a szegénység és kirekesztés elhárítására.

www.ecpec.hu
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A legtöbb projekt a romákat és a fogyatékkal élőket érinti: 11 program romák (4720 ember bevonásával)
és 17 program a fogyatékkal élők számára (2300 ember) indult.  Például az Autonómia Alapítvány a
romák és egyéb hátrányos helyzetű csoportok gazdasági és társadalmi integrációját13 támogatja.  Ezen
kívül kilenc projekt elsősorban nők számára indult, négy fiatalok számára és négy a 45 év felettieknek.
A menekülteket két projekt támogatja, további célcsoportok pedig többek között a hajléktalanok, a
szellemi fogyatékosok, a drogfüggők és mint fő kategória, az inaktív népesség.

3.2.2.  Helyi partnerségek vidéki területeken

Magyarországon régi hagyománya van a helyi partnerségeknek a vidékfejlesztésben, melyek az
országos szakpolitika támogató keretében működnek. 1998-ban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) bevezette az országos vidékfejlesztési szakpolitikát, mely kimondottan a
partnerségen alapuló alulról jövő kezdeményezéseket támogatta, a vidéki térségek belső potenciálja
fejlesztésének céljával.  Ennek az új szakpolitikai kezdeményezésnek az eredményeképpen mintegy
200 vidékfejlesztési kistérség alakult, amelyekből mintegy 150 kapott támogatást operatív programok
végrehajtásához.

A vidékfejlesztési politika a magyar Vidék Parlamentjét is támogatta, mely 1998-ban 400-500 helyi vidéki
civil kezdeményezésből szerveződött. A Vidék Parlamentje kezdeményezte a csatlakozást megelőző
LEADER kezdeményezést 2001-től, a nemzeti kormány pénzügyi támogatásával.  Tizenkét előkészítő
helyi akciócsoport alakult, melyek a LEADER 2005-ben történt teljes bevezetését készítették elő (ld. a
következő szakaszt).

3.2.3.  LEADER helyi akciócsoportok

A LEADER program teljes körű bevezetése 2005-ben kezdődött és 70 helyi akciócsoport (LAG) került
kiválasztásra ki két kritérium alapján: a helyi partnerségek együttműködési szintje és a helyi akciótervek
minősége.  A “LEADER Hungária Egyesületet” 2005-ben alapították meg, mint azon jelentkezők alulról
jövő kezdeményezését, akik felismerték a hálózati együttműködés fontosságát és már elkezdték más
potenciális helyi akciócsoportokkal kiépíteni a kapcsolatot Magyarországon és EU-szerte is.

A kiválasztott 70 helyi akciócsoporton túl, 116 további kezdeményezés is rögzítésre került a 2006-os
szelekció során a kormány támogatásával.  A kormány azon döntése után, hogy kiterjeszti a LEADER
társaságot Magyarországon, 2007-től további képzési lehetőségek és szemináriumok kerültek
megszervezésre. A meglévő LEADER program még tovább fejleszthető, különösen, ami a nemzetközi
hálózati együttműködést illeti. A 2007-13-as programozási periódusban az akciócsoportok vezető
szerepet fognak játszani a meglévő helyi fórumok tevékenységeinek koordinálásában (földművelő
szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, stb.) valamint a helyi gazdaság diverzifikálására és az
életminőség javítására irányuló helyi stratégiák bevezetésében (a Vidékfejlesztési Terv 3. tengelye).

3.2.4.  Területi foglalkoztatási paktumok

A nyugat-magyarországi munkaügyi központok és az Osztrák Állami Foglakoztatási Szolgálat regionális
irodái közötti együttműködés eredményeként, területi foglalkoztatási paktumok kerültek bevezetésre
kistérségi szinten Nyugat-Magyarországon, a PHARE program14 támogatásával.  További paktumok
kerültek később bevezetésre mind a hét magyar régióban.  A megállapodások összehozzák az adott
területen a foglalkoztatás fejlesztés fő szereplőit a foglalkoztatás fejlesztés stratégiai prioritásainak
egyeztetésére, valamint hogy megállapodjanak a helyi közreműködők széleskörű részvételével
szervezendő tevékenységekben.  Néhány paktum határon átnyúló együttműködéseket is elindított az
INTERREG kezdeményezés támogatásával.

A következő magyarországi példa a területi foglalkoztatási paktumok közül való, mely folytatódik az NFT
2004-2006 nyújtotta eredeti támogatási periódus lezárása után is.

13: www.autonomia.hu
14: A Phare program volt az Európai Közösségnek a Közép és Kelet-Európai országokba irányuló pénzügyi és technikai 

közreműködésének fő csatornája azok 2004-ben bekövetkezett csatlakozását megelőzően.  Ld.: 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50004.htm
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Szombathely (Magyarország)

Szombathely mintegy 80.000 lakosú város Nyugat-
Magyarországon, közel az osztrák határhoz.  2004-ben
az önkormányzat területi foglalkoztatási paktum
megállapodást kezdeményezett, amelybe bevonásra
került az önkormányzat, helyi munkaügyi központ
kirendeltsége, vállalkozások, érdekképviseleti csoportok,
oktató és továbbképző intézmények, civil szervezetek,
és egyéb érdekelt szervezetek. Az egyezményt azzal a
céllal hozták létre, hogy a város feldolgozóiparában a
munkalehetőségek megszűnésével foglalkozzon, mivel
multinacionális cégek kezdték elhagyni az országot. Fő
célja a helyi munkaerőpiac fontos résztvevői
együttműködésének fejlesztése, valamint a város
bemutatása azzal a céllal, hogy beruházásokat vonzzon
oda és új munkalehetőségeket teremtsenek.  Sok városi
szintű döntéshozó, és releváns tapasztalatokkal
rendelkező szakember és szervezet kötelezte el magát a paktum keretében való
együttműködés mellett. Partnerségek jöttek létre helyi szinten a különböző szektorok és
szakterületek között.

Az egyezmény célcsoportjai:

• fiatalok

• a tartósan munkanélküli lakosság és 45 év fölötti munkanélküliek

• romák 

• fogyatékos emberek

• a gyermeknevelés után a munkaerőpiacra visszatérő nők

A regionális fejlesztési operatív program (ROP 2004-2006) 3.2 intézkedése segítette a
paktumot stabil és működőképes szerkezet kialakításában, valamint a helyi foglalkoztatási
stratégia és akcióterv kifejlesztésében. Ezen túl pedig a helyi közreműködők széles skáláját
vonta be a foglalkoztatás fellendítését szolgáló helyi kezdeményezések elindításába. 

www.paktum.hu

3.2.5.  Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

A Regionális Fejlesztési Operatív Program (2004-2006) 3.2 intézkedése alapján (Helyi foglalkoztatási
kezdeményezések támogatása) ESZA támogatással specifikus komponenst szántak arra, hogy a HFF
kezdeményezések hatékonyságát támogassa, valamint koherenciát biztosítson, és összhangot
teremtsen a helyi szinten létrejövő egyéb kezdeményezésekkel.  Az intézkedés céljai a következők
voltak:

• helyi foglalkoztatás fejlesztés koordinációjának támogatása, helyi foglalkoztatási stratégiák 
kialakításának elősegítése és

• az aktív korú, de jelenleg a munkaerő piacon kívül eső emberek foglalkoztatásának és munkaerő 
piacra történő újra bevezetésének támogatása, a “harmadik rendszerben” (szociális gazdaság vagy
nem profit orientált, közösségi célú szervezetek) történő munkahelyteremtésen keresztül.
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Az intézkedés támogatta az integrált foglalkoztatási stratégiák és foglalkoztatási paktumok fejlesztését,
valamint az érintett regionális és helyi közreműködők együttműködési hálózatainak kialakítását.
Összesen 41 program került finanszírozásra ezen intézkedés keretein belül.  Egy példa erre az OFA-ROP
Hálózat.

3.2.6.  Helyi kezdeményezésű partnerségek

Helyi partnerségi tevékenységeket egyéb módokon is kezdeményeztek.  Voltak olyan önkormányzatok,
melyek társfinanszírozták a külső finanszírozású helyi projektek megvalósítását.  Egyes vállalkozások
(főleg nemzetközi befektetők) a saját vállalati társadalmi felelősségvállalási politikájuknak megfelelően
biztosítanak támogatást helyi akciók megvalósításához. Külföldi civil szervezetek, különösen az
amerikaiak szintén nagyon aktívak voltak. Például Magyarországon a Soros Alapítvány olyan
programokat fejlesztett ki és támogatott, melyek a politikai részvétel erősítésére irányultak, valamint
segítette az olyan marginalizált csoportokat, mint a romák.  Az Alapítvány segítette a civil szervezetek
felkészülését Magyarország belépésére az  EU-ba.

Zala és Vas megyéket Nyugat-Magyarországon az apró települések jellemzik, melyek önkormányzatai
korlátozott kapacitásokkal rendelkeznek.  Több civil és közkezdeményezés indult ennek kezelésére
önkormányzat és civil szervezetek részvételével.  Két szervezet, melyek a kilencvenes évek elején
alakultak, a Zalai Falvakért Egyesület15 és a ZalA-KAR16, jelenleg helyi foglalkoztatással kapcsolatos
tevékenységeket is végeznek.  Helyi partnerségeken keresztül a következőket kezdeményezték:

15: www.zalaifalvak.hu
16: www.zalakar.hu 

Az OFA-ROP Hálózat (Magyarország)

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) a
Regionális Fejlesztési Operatív Program 3.2.2.
komponensének kedvezményezettjeként létrehozta az
OFA-ROP Hálózatot.  A Hálózat központi és regionális
irodái (Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett,
Szegeden és Veszprémben) szervezetek és
intézmények számára ingyenes továbbképzéseket,
workshopokat, tanácsadást és szakmai támogatást,
valamint a HFF-re vonatkozó kiadványokat biztosított.  Öt
regionális iroda és szakértői hálózat áll rendelkezésre a
szakmai támogatás biztosításához. 

Az OFA-ROP hálózat fő célja, hogy a szociális gazdaság
alapjait rakja le, és a helyi foglalkoztatási
kezdeményezések erősítésével és terjesztésével a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-
piaci reintegrációja lehetővé váljon. A helyi munkanélküliség leküzdésével foglalkozó
intézmények és szervezetek koordinációs tevékenységeket is segíti, mint például:

• a szociális gazdaság országos támogató hálózatának kialakítása

• a szociális gazdaság szervezeteinek támogatása, annak érdekében, hogy képessé 
váljanak eladható termékeket előállítani és szolgáltatásokat nyújtani a közösség javára;

• szolgáltatások kifejlesztése, melyek gyorsan, hatékonyan és célzottan képesek reagálni
a projektvezetők speciális és változó igényeire; 

• a szociális gazdaságban a legjobb tapasztalok azonosítása és terjesztése; valamint

• a helyi fejlesztésre irányuló törekvések koordinálása és helyi foglalkozatási stratégiák és
paktumok kialakítása.

www.szocialisgazdasag.hu
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• Zalában 24 helyen alakítottak ki munkavállalói információs pontokat, a regionális munkaügyi 
hivatalokon keresztül; valamint

• helyi akciócsoportot alakítottak 22 kis projekt megvalósítására a LEADER program finanszírozásával
Zalaszentgrót kistérségben.

3.3.  A HFF aktiválása

A jó partnerségen alapuló tevékenységekre egyre több a példa Magyarország különböző részein, és a
HFF gyakorlat valamely formájának bevezetéséhez minden összetevő nagyjából a helyén van már.  Az
országos szintű "standard" résztvevők a foglalkoztatásért, szaktudásért, jólétért és regionális fejlődésért
felelős minisztériumok.  Regionális szinten a Regionális Fejlesztési Tanácsok biztosítják a helyi csoportok
koordinálásának platformját. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat átszervezés alatt áll, hogy képes legyen
támogatni a gazdasági növekedést és foglalkoztatást. Az önkormányzatok reform folyamaton mennek át
annak elősegítésére, hogy kötelezettségeik tejesítéséhez meglegyen a megfelelő méretük és kiépüljenek
funkcióik. A szociális partnerek specifikus ügyeket és szektorokat képviselnek, és további hivatalos
szerveknek is lehetősége van a HFF kezdeményezésekhez csatlakozni.  Magyarországon a civil
társadalom elhivatott a partnerségek iránt, sikeres, már futó programokat tud felmutatni és ezen
szervezetek támogatására a kormány vizsgálja a további lehetőségeket. Végül pedig sikerekről szóló jó
tapasztalatok is vannak már, az EQUAL, Leader és regionális fejlesztési támogatás programjain, valamint
a helyben kezdeményezett partnerségeken keresztül. 

A dolgok előmozdítása érdekében folyamatosan szükség van a nemzeti politika kialakítóinak
meggyőzésére arról, hogy a helyi megközelítés erősítése jelentős stratégiai értékek hozzájárulásával
szolgál.  A HFF elvének terjesztése szükséges, de nem elegendő feltétel. Szükség van még az országos
támogató keretrendszerre és jelentős forrásokkal való feltöltésre.  Ez lesz következő fejezetünk témája.

A Pannon Helyi Termék Klaszter (Magyarország)

Kivételes kezdeményezésként a Pannon Helyi
Termék Klaszter 13 nyugat-dunántúli szervezet
kezdeményezésére jött létre, annak érdekében, hogy
helyi termelők hagyományos mezőgazdasági,
élelmiszeripari és kézműves termékeinek kedvezőbb
kereskedelmi lehetőségeket teremtsenek és
speciális márkát alakítsanak ki.  A klaszter célja a
foglalkoztatás megtartása a termelésben és
kereskedelemben, melyet az interneten keresztül az
idegenforgalomi ágazatban folytatott marketing
segítségével ér el.

www.pannonproduct.hu 

A fő üzenet az, hogy Magyarországon belülről már létrejöttek a működő helyi
partnerségi hálózatok jó példái, és jelentős mennyiségű tapasztalat halmozódott fel
az országon belül a leginkább előre vivő gyakorlatokra vonatkozóan.
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4. HELYI FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA

Az eddigiekben arról volt szó, hogy a foglalkoztatás fejlesztés helyi megközelítése segíthet a nehezebb
foglalkoztatási kihívások megoldásában oly módon, mely a központosított megoldásokhoz lényegi értéket
képes hozzáadni.  Azt is bemutattuk, hogy a HFF-hez szükséges alapvető kapacitások nagy része már
létezik.  Ahhoz, hogy teljes potenciálját kifejthesse, támogató országos szakpolitikai keretre van szükség,
mely meghatározhatja, hogyan járulhat hozzá a HFF a foglalkoztatáspolitika átfogó céljaihoz.  Ideális
esetben ez a szükséges szabályozókat, feladatköröket, kapcsolódásokat és felelősségi köröket is
lefekteti a HFF számára.  Ahogy azt a 3.2 fejezetben láttuk, Magyarország már jelentős haladást ért el
e vonatkozásban, a vidékfejlesztési politikáján keresztül és a Regionális Fejlesztési Operatív Program
(2004-2006) 3.2 intézkedésének (Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása) keretében ESZA
támogatással.

Egy ilyen feladat felvállalásakor különösen előnyös abban a helyzetben lenni (ahogy az más EU országok
esetében is volt, melyek a partnerségek új, helyi fejlesztésre épülő megoldásait fejlesztették ki), hogy
felhasználhatók az EU strukturális alapjaiból érkező támogatások.  A 2007-2013-as program szabályozói
és finanszírozási ajánlásai magukban foglalják az elmúlt két évtized tanulságait és tapasztalatait.
Ösztönözheti az országos politikák formálóit arra, hogy szorosabb kötelezettséget vállaljanak a több-
érdekeltségű, többszintű és inkább helyi megközelítés alkalmazására, mely alapvető a sikeres országos
HFF programhoz. 

A fentiek figyelembevételével elkezdjük az EU szabályozók és programok részletezését, amelyek
segíthetnek a HFF támogatásában, valamint megvizsgáljuk, hogy a nemzeti szakmapolitika hogyan
biztosíthatja maximálisan a lehetőségeket, valamint példákat hozunk arra, hogy Európa-szerte hogyan
sikerült eredményeket elérni.

4.1. EU  támogatás a helyi foglalkoztatás fejlesztés számára Magyarországon

A 2007-2013-as programozási periódusban Magyarországra irányuló mintegy 25,317 milliárd eurós EU
támogatás kiváló lehetőségeket biztosít a helyi foglalkoztatás számára.  A támogatható költségeknek a
Kohézióra vonatkozó stratégiai iránymutatásokra ("Community Strategic Guidelines for Cohesion"18 )
kell épülniük.  Az iránymutatások között számos olyan intézkedés is található, mely a területi kohézió
előmozdításában, a munkahelyek teremtésében és a gazdasági fejlődésben a helyi akciók szerepét
ösztönzik. Ugyanakkor minden tagállamnak széleskörű döntési joga van a támogatásokra vonatkozó
prioritások meghatározását illetően, ezért a HFF mellett szóló érveket az országon belül is fel kell
sorakoztatni.  Tekintsük át röviden először, hogy a szabályozók mit biztosítanak segítségül azoknak, akik
a HFF mellett érvelnek, utána pedig az azt támogató programokat tárgyaljuk.

4.1.1. EU szabályozások a helyi foglalkoztatás fejlesztés támogatására Magyarországon

A helyi foglalkoztatás fejlesztés az EU városi és vidéki területekre irányuló strukturális és kohéziós
politikájának integrált eleme. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
szabályozása világos referenciákat tartalmaznak a helyi foglalkoztatás fejlesztésre, többek között a
következőket:

17: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/hu_en.pdf
18: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
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A helyi foglalkoztatás fejlesztés a vidékfejlesztésre és halászatra vonatkozó EU politikáknak is szerves
része.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (52-55; 58 és 59; 61-64 cikkek)

Indokolás (46) VSzükség van arra, hogy vidéki területeken a változásokat kísérje annak
elősegítése is, hogy diverzifikálják a mezőgazdasági tevékenységet, a nem mezőgazdasági
tevékenységi körök felé, és fejlesszék a nem mezőgazdasági szektorokat, foglalkoztatást
ösztönözve, az alap szolgáltatások javításával, beleértve az információs és
telekommunikációs (ICT) technológiához való helyi  hozzáférés biztosítását, valamint olyan
beruházásokkal, melyek a vidéki területeket vonzóbbá teszik azon trendek megfordítása
érdekében, melyek gazdasági és társadalmi leépülést, és a vidék elnéptelenedését
mutatják. A humán potenciál javítására irányuló törekvés szintén fontos ebből a
szempontból. 

(48) A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása erősítheti a területi koherenciát és a tágabb
vidéki gazdaságra és népességre irányuló intézkedések közötti szinergiákat.  Ezért a tágabb
vidéki gazdaságra irányuló intézkedések lehetőség szerint helyi fejlesztési stratégiákon
keresztül kerüljenek megvalósításra.

Európai Szociális Alap

Az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006EK rendelkezés – 
3. cikk, 1(c) alpont
“a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a foglalkoztatásban
való fenntartható integrációjuk céljából és a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi
formája elleni küzdelem, különösen az alábbiak előmozdítása révén…;
(ii) a munkahelyi sokszínűség elfogadása és a megkülönböztetés elleni küzdelem a
munkaerőpiacra való belépés és munkaerőpiacon való érvényesülés során, többek között
a tudatosság erősítésén, a helyi közösségek és vállalkozások bevonásán, valamint a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések előmozdításán keresztül;”
1(e) alpont a releváns transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű érdekelt felek -
például szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek – hálózatba szerveződésén
keresztüli partnerségek, egyezmények és kezdeményezések előmozdítása a foglalkoztatás
és a munkaerő-piaci integráció területére vonatkozó reformokra való ösztönzés érdekében. 
és 2(b) alpont a nemzeti, regionális, és helyi szintű közigazgatási szervek és közszolgálatok
- valamint, adott esetben a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek –
intézményi kapacitásának és hatékonyságának erősítése a reformok, a jobb szabályozás és
a felelősségteljes kormányzás érdekében, főként gazdasági, foglalkoztatási, oktatási,
szociális, környezetvédelmi és igazságszolgáltatási területen

Európai Regionális Fejlesztési Alap

1080/2006EK rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról
4. cikk. Konvergencia: A „konvergencia” célkitűzés keretében az ERFA a fenntartható
integrált regionális és helyi gazdasági fejlődésre és foglalkoztatásra összpontosítja
támogatását, az endogén kapacitás mobilizálásával és erősítésével, a gazdasági struktúrák
modernizációjára és diverzifikációjára, valamint a fenntartható munkahelyek teremtésére
és megőrzésére irányuló operatív programokon keresztül. Ezt a konkrét politikai
eszközkombinációt az egyes tagállamok sajátosságai szerint kialakítva elsősorban a
következő prioritásokon keresztül kell megvalósítani:

3.alpont  helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó
struktúrák támogatására új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a
tevékenységek az 1081/2006 EK (ESZA) rendelet alkalmazási körén kívül esnek.
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4.1.2. A helyi foglalkoztatás fejlesztést támogató  EU programok Magyarországon

Az EU strukturális alapok magyarországi felhasználását az Új Magyarország Fejlesztési tervben (2007–
2013)19 lefektetett prioritások határozzák meg. A terv 15 operatív programot (OP) javasol: melyek közül
hét regionális és nyolc ágazati alapú.  Habár minden OP-nak van HFF vonatkozása, a Társadalmi
Megújulás OP a legrelevánsabb.  A tervhez rendelt 3,5 milliárd euró EU támogatás lekötése különös
jelentőséggel bír, figyelembe véve a feszes pénzügyi helyzetből következő korlátozottan elérhető hazai
támogatást.

Ha közelebbről vizsgáljuk meg az OP prioritásait, komoly elkötelezettséget tapasztalunk ESZA támogatás
nyújtására a HFF számára.  Az OP általánosságban tükrözi annak szükségességét, hogy az aktív
munkaerő-piaci politikákat, és az oktatás-képzés biztosítását a helyi munkaerő-piaci viszonyokhoz kell
igazítani, valamint a helyi szintű társadalmi párbeszédet is támogatni kell. Specifikusan az 1. prioritási
tengely kifejezett támogatást biztosít “a szociális gazdaság, az innovatív és helyi foglalkoztatási
kezdeményezések és paktumok” számára a Regionálisfejlesztési Operatív Program (2004-06) (3.2
intézkedésének) tapasztalataira támaszkodva.  Az 5. prioritási tengely lehetővé teszi a “helyi fejlesztési
stratégiák részletes kidolgozását, a helyi civil társadalom megerősítését, valamint biztosítja az integrált
fejlődéshez szükséges helyi menedzsment kapacitásokat”.

A strukturális alapon kívül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap szakpolitikai innovációt vezet
be a LEADER kezdeményezés formájában, melyet az EMVA szabályozás 4. tengelyében fektetett le.  Az
EMVA kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy jelentős pénzügyi forrásokat csoportosítsanak a
vidéki területek lentről induló fejlődéshez. Ehhez számos helyi akciócsoport és partnerség (ideértve az
önkormányzatokat, szociális partnereket, a magánszektort és a vidéki közösségeket) megszervezésére
lesz szükség, melyeknek a feladata – és rendelkezésre álló forrásai – a helyi területi diverzifikáció és a
foglalkoztatás növelésre irányuló stratégiák kifejlesztése és megvalósítása lesz.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – a magyar vidékfejlesztési stratégia a LEADER-en
keresztül kimondottan támogatja a helyi kezdeményezéseket – a stratégia negyedik prioritási tengelye.
A 2007-2013-as programozási periódusban a LEADER 272 millió euró támogatást különít el a helyi
partnerség alapú akciócsoportok számára, melyeknek célja a vidéki gazdaság diverzifikálása,
munkahelyek teremtése, és a vidéki élet minőségének javítása20.  Ez a támogatás várhatóan mintegy 70
már működő helyi akciócsoportot fog segíteni (ld. a 3.2.3 bekezdést) és újak szervezését is támogatja.

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) is szorosan együttműködik a régiók és
települések pénzügyi támogatásában:

Az Európai Halászati Alap

V43. cikk Támogatási területek

2. A halászati területek fenntartható fejlődésére tett intézkedéseknek a következők a céljai: 

(b) hogy fenntartsák és fejlesszék a halászati területeken a munkalehetőségeket a
diverzifikációhoz vagy a társadalmi és gazdasági átalakításhoz nyújtott támogatás által
azokon a területeken, melyek társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdenek a halászati
szektorban bekövetkezett változások eredményeként;

19: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv: Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2007-2013; 2007. május 7
20: 209m euró EU támogatás és 63m euró nemzeti támogatás
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• Az Európai Régiók Projektjeit Támogató Közös Program (JASPERS) a Bizottság, az EIB és az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kezdeményezése. A JASPERS technikai segítséget
nyújt a tagországoknak az ERFA és a Kohéziós Alap pályázataira nagyobb projektek 
előkészítésében.

• Közös Európai Források a Mikro-, Kis- és Középvállalkozásoknak (JEREMIE) - a Bizottság, az EIB,
és az Európai Beruházási Alap (EIF) közös kezdeményezése.  A  JEREMIE javítja a mikro-, kis- és
középvállalkozások pénzforrásokhoz való hozzáférését regionális szinten működve.

• A Városokban Történő Fenntartható Beruházások Közös Európai Támogatása (JESSICA) a 
Bizottság, az EIB és az Európai Fejlesztési Bank Tanácsának kezdeményezése. A JESSICA városi
területeken működik, és a fenntartható beruházások, a növekedés és a munkahelyhely teremtés 
ösztönzése a célja.

4.2. A HFF támogatása az országos szakpolitikákon keresztül

Ahogy azt a 3. fejezetben láthattuk, Magyarországon a nemzeti szakmapolitika egyre inkább támogatja
a HFF-t, többek között a vidékfejlesztési programon keresztül, a területi foglalkoztatási paktumok
hálózatán keresztül, és az ESZA finanszírozású Regionálisfejlesztési Operatív Program (2004-2006) 3.2
intézkedése által. Azonban az egymással versengő szakpolitikai prioritások, és a pénzügyi megszorító
intézkedések miatt, továbbra is szükséges kiállni azért, hogy a HFF megkapja a megfelelő támogatást,
és ezáltal a gazdasági és társadalmi fejlesztési folyamatok elismert pillérévé váljon. Természetesen ezen
Kézikönyv elsődleges célja azok meggyőzése, akik a nemzetitől a helyi szintekig befolyással
rendelkeznek a szakmapolitikai programok felett, hogy a HFF-be való befektetés kézzelfogható
eredményeket produkál. E fejezetet a létező támogatások vizsgálatával folytatjuk, melyeket reményeink
szerint a nemzeti szintű résztvevők hajlandóak lesznek a tárgyalt célokra fordítani, ezután pedig a
stratégiák gyakorlatba való átültetését tekintjük át az 5. fejezetben.

4.2.1. Nemzeti keretek kialakítása a helyi akciók számára

A szakpolitikák pozitív kimenetének lehetőségét jelentősen növeli, ha a helyi foglalkoztatás fejlesztés koherens,
átfogó nemzeti keretbe épül be.  A nemzeti keretrendszer mandátumot biztosíthat a helyi partnerségek számára,
és  küldetésükhöz, összeállításukhoz, általános program céljaikra, a pénzügyi és jelentési keretekre – melyeknek
meg kell felelni - vonatkozóan világos útmutatást is adhat. Azonban még egyszer el kell mondanunk, hogy a
legkreatívabb eredmények abból származnak, ha az elveket széleskörűen értelmezik, de ahol helyi
alkalmazásukhoz megengedett a rugalmasság. Ilyen kereten belül a közreműködő helyi partnerségek felelőssége
lenne a szükségletek elemzése, a prioritások meghatározása, a stratégiai és operatív válaszreakciók
megtervezése, a megállapodott stratégia megvalósítása és az eredményeknek a célokkal való összevetéséről a
beszámolás.  Jelentős hozzáadott érték származhat abból is, hogy a keretrendszer segít az egyes partnerségek
összekapcsolásában az országos hálózatok tagságán keresztül, mely ösztönözheti a tudás megosztását és a jó
gyakorlatok felkutatását.

Amint azt láttuk a 3.2.4 pontban, Magyarország már elindított egy a HFF-et támogató keretprogramot, a területi
foglalkoztatási paktumok formájában.  A magyar paktumokat a korábbi osztrák tapasztalatokra alapozták. Itt röviden
bemutatjuk az osztrák tapasztalatot.

Területi foglalkoztatási paktumok (Ausztria)

A területi foglalkoztatási paktumokat az osztrák kormány mind a kilenc
tartományban támogatta. Az paktumok regionális partnerségek,
melyek a nemzeti kormánnyal kötött szerződés keretein belül, és az
ESZA támogatásával működnek. A céljuk a foglalkoztatáspolitikát
egyéb programokkal összekapcsolni, hogy a helyi foglalkoztatási
helyzetet javítsák és kiépítsék a tevékenységekhez szükséges helyi
kapacitásokat. A paktum-program koncepciója lényegében fentről
lefelé irányuló, központilag támogatott elképzelés. A gyakorlatban
viszont a paktumokra úgy tekinthetünk mint multilaterális csoportok
együttműködése helyben, valódi elkötelezettséggel.

www.pakte.at
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4.2.2. Rugalmas helyi hatáskör lehetővé tétele az Állami Foglalkoztatási Szolgálaton belül

Az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ) minden EU tagállamban jelentős mainstream (a szakpolitika
főáramához tartozó) programokat valósítanak meg a munkanélküliek fizetett munkahelyekre való
visszasegítéséhez.  Míg az ilyen nagyszabású programok sok embernek nyújthatnak szolgáltatást,
alacsony egységáron, nem mindig képesek a helyi szükségletek komplexitását figyelembe venni. Egyre
több a bizonyíték arra, hogy lényeges javulást lehet elérni az eredményekben, ha a nemzeti és regionális
ÁFSZ nagyobb mértékű helyi döntéshozatalra és helyi közreműködésre ad lehetőséget bizonyos
programjain belül.  Ez lehetővé teszi a helyi irodáknak, hogy megteremtsék a – specifikus helyi
szükségletekre irányuló - tevékenységeiknek megfelelő teret, és aktívan részt vegyenek a helyi
partnerségekben.  A helyi sajátosságokra érzékeny és rugalmas tevékenységeket az Egyesült
Királyságban jelentős hozzáadott értékkel bírónak tekintik. 

4.2.3. A helyi tudás alkalmazása a nemzeti kezdeményezések megtervezésében és bevezetésében 

Sok foglalkoztatási és munkaerő-piaci kezdeményezést országos szinten kell működtetni, hogy a elérje
szükséges költséghatékonyságot, és megfelelő súlyú hatást váltson ki. Ezeket általában nemzeti szinten
gondolják ki, tervezik  meg és regionálisan vagy helyi szinten menedzselik és valósítják meg. A helyi
partnerségi kezdeményezések terjedésével megfigyelhetővé vált, hogy szükség van az értékes helyi
szintű tudás visszacsatolására a nemzeti tervezési folyamatba.  Ugyanígy sok a bizonyíték arra is, hogy
sokkal jobb eredmények érhetők el  a helyi “tulajdonú” projekt megvalósítással.

Jobcentre Plus (Egyesült Királyság)

Az ÁFSZ skóciai Highlands and Islands területi irodája
nemzeti normatív támogatásban részesült és szabad
kezet kapott a helyi partnerségi kezdeményezések
kialakításában, azok munkába való visszasegítésére,
akik "Incapacity Benefit"-et (munkaképtelenségi segélyt)
kaptak.  Regionális partnerséget alapítottak, melynek
tagjai a Highland Council (Highland Tanács),
Communities Scotland (Skóciai Közösségek), Highland
Employer Coalition (Highlandi Munkáltatói Koalíció),
National Health Service Highland (Highlands Nemzeti
Egészségügyi Szolgálat), Highlands and Islands
Enterprise (Highlands and Islands Vállalkozói Központ és
a Jobcentre Plus (foglalkoztatási kirendeltség) voltak.  A
partnerség megállapodott abban, hogy az országos foglalkoztatási, egészségügyi stb.
programokat a helyi adottságokhoz kell igazítani. A partnerség ereje helyi szinten abban rejlett,
hogy a fő közintézményeket sikerült egy rugalmasabb hozzáállásra rávenni, és azok hagyták a
legfontosabb fejlesztési és megvalósítási döntéseket helyben meghozni.

www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Partners/RegionalBusinessCommunity/Scotland/
Highland,islandsandclydecoast/index.html



A megvalósításban a nagyobb helyi autonómia mellett szóló érvekkel továbblépve, néhány tagország
kormányzata a munkaerő-piaci aktiválással kapcsolatban egyre több felelősséget ad le a helyi szintre -
világos nemzeti szakpolitikai keretek között.  Ez kockázatokhoz és sikerekhez is vezethet a helyi
közreműködők számára, de arra is lehetőséget ad, hogy teljesen a helyi prioritásokat vegyék figyelembe
és a komplex szükségletek kielégítésében nagyobb teret enged a tevékenységek finomra hangolására.

4.2.4. Közvetítő szervek alkalmazása a megfelelő szintű támogatás nyújtásában  

A helyi partnerségek bonyolult hálózatából adódó problémák egyike lehet, hogy az általa okozott
adminisztratív és szabályozási terhet valami módon egyszerűsíteni kell.  Közvetítő/közreműködő szervek
kialakítása nemzeti, regionális vagy kistérségi szinten lehet erre egy megoldás.  A közvetítő szerveknek
a központi igazgatás ügynökeként való fellépése több előnnyel is jár.  Lehetővé tehetik a kormány
számára, hogy kissé távolabbról irányíthasson.  Kiegyenlíthetik az adminisztratív költségeket. Saját
maguk is szolgálhatják a helyi partnerségeket - többet egyszerre - a méretgazdaságosság alkalmazásán
keresztül költséghatékony szolgáltatások biztosításával.  Az ő feladatuk lehet a monitoring és értékelés.
Vezetői felkészítést és szakmai támogatást nyújthatnak.  Azonban a helyi partnerség étoszával
összhangban működve szükség van arra, hogy a helyi partnerségek maguk építsék ki a
kezdeményezéseikhez elengedhetetlen kapacitásokat, és maguk végezzék el saját feladataikat. A
közvetítők legfontosabb képessége, hogy érzékenyen hidalják át a hézagot a HFF tevékenység
szabályozása és a partnerségek kreativitásának teret engedő szabadság között.
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Plans Locaux Pour L'Insertion et L'Emploi
(PLIE) (Franciaország)

A PLIE a befogadást és foglakoztatást célzó helyi
programokat jelent, melyeket országos szinten
létesítettek és fogadtak el, általában három évre
vonatkozóan. A tartósan munka nélkül levők vagy
hátrányos helyzetű csoportok reintegrációja a céljuk, az
önkormányzatoknak a Département-nal (minisztérium)
való konzultáció során meghatározott területeken.  Helyi
akcióterveket dolgoznak ki, melyek ösztönzik a
partnerséget és támogatják az önkormányzat különböző
szintjeit (helyi, regionális). A pénzügyi támogatás
különböző forrásokból származik, helyi, nemzeti, és
ESZA támogatásból is.  Franciaországban mintegy 200
PLIE működik 4000 településre kiterjedően.

www.ville-emploi.asso.fr

Munka és szociális támogatás (Hollandia)

A Munka és Szociális Támogatási Törvény (2002)
decentralizálta a munkaerő-piaci politika egyik fontos
elemét a helyi szintre, és megváltoztatta a regionális és
helyi szereplők felelősségét.  Az önkormányzatok kezében
van a szociális támogatások teljes pénzügyi felelőssége.
Ez ösztönzően hat a hatékony helyi foglalkoztatás
fejlesztésre - minél több ember áll munkába, annál többet
takarít meg az önkormányzat.

www.szw.nl
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Magyarországon, ezen szerepek többségét az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) tölti be.
Az OFA segíti a helyi szereplőket abban, hogy a munkalehetőségek megteremtésének kreatív módjait
találják meg, és fenntartsák tevékenységüket.  A közvetítés egy másik példája a Pobal Írországból.

4.2.5.  Megfelelő ellenőrzés mellett rugalmasságot biztosító támogatási mechanizmusok kidolgozása 

A támogatási mechanizmusok gyakran teljesen aránytalan hatással vannak a helyi tevékenységek
gyakorlati kivitelezésére. Ha túl szigorú és központi célú a támogatás, meg is semmisítheti a helyi
kezdeményezést.  Ha túl engedékeny és nincs fókusza, zavart és pazarlást eredményezhet.  Alapvető
a megfelelő egyensúly megtalálása.  Fontos, hogy a támogató mechanizmus úgy kerüljön kidolgozásra,
hogy az igazán a helyi foglalkoztatási partnerségeket képessé tegye a rugalmasságra, és innovációra a
terület-specifikus kérdések megközelítésében – inkább, mint előre gyártott mindenre ráhúzható
intézkedésekkel álljon elő. Ezeknek a támogatásoknak elő kell segíteni a helyi foglalkoztatási
partnerségek hosszabb távú szemléletmódjának kialakítását, valamint a fejlesztési kapacitások
kiépítését. A pénzügyi mechanizmusok közé tartozhatnak a "globális támogatások", az ERFA-ra és
ESZA21 -ra vonatkozó rendeletek által megengedett keretek között.

21: A Tanács 2006 július 11-i 1083/2006/EK Rendelete lefektette az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális 
Alap és a Kohéziós Alap általános feltételeit és visszavonta a 1260/1999/EK Rendeletet.

Pobal (Ír Köztársaság)

A Pobal egy non-profit társaság karitatív státusszal, mely
az ír kormány és az EU nevében programokat menedzsel.
A küldetése, hogy támogassa a társadalmi befogadást,

megbékélést és egyenlőséget a közösségeken belüli
integrált társadalmi és gazdasági fejlesztésen keresztül.

A nagyon fontos összekötő szerepet tölt be az ír kormány
és a helyi partnerségek között az egész országban.
Felügyeli az EU támogatás elosztását a helyi partnerségek
felé, mely folyamatot egy kellő távolságot adó
keretszerződésen keresztül irányít. A Pobal 38 területi
partnerséget támogat, 30 közösségi partnerséget és két
foglalkoztatási paktumot, melyeket a Nemzeti Fejlesztési
Terv Helyi Fejlesztési és Társadalmi Befogadás Programja
(Local Development Social Inclusion Programme (LDSIP))
támogat. Ezek nagyságukat tekintve nagyon eltérőek, a
megyei szintű struktúráktól a kisebb helyi testületekig
váltakoznak. Eredetileg EU alapok támogatták a
partnerségeket, de most a nemzeti kormány támogatja
őket. A Pobal a helyi tevékenységeket azáltal is támogatja,
hogy tanácsadást, útmutatást, és kutatási tevékenységeket végez a partnerségeknek és segíti
őket a nemzeti szakpolitika fejlesztésének befolyásolására irányuló törekvéseikben.

www.pobal.ie
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22: Ibid

Globális támogatások 

A strukturális alapok felhasználását szabályozó rendelet22

42. cikke lehetővé teszi a tagállamok vagy az irányító
hatóságok számára, hogy operatív programjuk egy
részének menedzselését közreműködő szervezetekre
bízzák, ideértve az önkormányzatokat, regionális fejlesztési
szerveket és civil szervezeteket.  Globális támogatásokat
kezelő közreműködő szervezeteknek garanciákat kell
felmutatniuk fizetőképességük és kompetenciájuk
bizonyítására, valamint az adminisztrációban, illetve
pénzügyi menedzsmentben való jártasságukra is. Az
operatív program által érintett régióban jelen kell lenniük.

Az ESZA Helyi Társadalmi Tőke kísérleti programja (1999-
2002) a globális támogatások közreműködő szervezeteken
keresztüli felhasználását tesztelte a 15 "régi" tagállamban.
Ez a kísérlet megmutatta, hogy a globális támogatások
hatékonyak lehetnek az egyéb típusú támogatásokból
aligha részesülő célcsoportok esetében, a helyi
partnerségek képességeinek és kapacitásának növekedéséhez is hozzájárulnak, és jelentős
társadalmi tőkét generálhatnak helyben. A siker feltételeihez tartoznak olyan tényezők, mint a
folyamatos támogatás, a kis összegű támogatások és a közreműködő szervezetek
menedzsment megközelítéseinek rugalmassága.

http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/docs/local_social_capital.pdf

Összefoglalva, jelentős mértékű EU támogatás, különös tekintettel az EU strukturális alapjaira és az
EMVA-ra, hozzáférhető jelenleg Magyarország számára, és lehetőséget biztosít a HFF-re a jövőben.
Elengedhetetlenül fontos, hogy a helyi foglalkoztatás fejlesztés támogatói megismerjék az Új
Magyarország Fejlesztési Tervet 2007-2013 és a hozzátartozó operatív programokat. 

A helyi foglalkoztatás fejlesztés teljes potenciáljának kiaknázásához szükség van a támogató nemzeti
szakmapolitikai keretekre, amelyek meghatározzák, hogy hogyan járulhat hozzá a foglalkoztatáspolitika
átfogó céljainak eléréséhez. Sikeres partnerségi példák léteznek már Magyarországon, melyek
működéséből le lehet vonni a tanulságokat. A HFF előmozdítására egyre több lesz a lehetőség, ahogy
a szakpolitika nyilvános vitája a foglalkoztatási kihívásokra irányítja a figyelmet, és ideális lehetőség
nyílik arra, hogy a kulcsfontosságú szereplőknél rámutassanak a potenciális előnyökre.
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5. A HELYI FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK MEGVALÓSÍTÁSA

A partnerségek – mint azt végig hangsúlyoztuk – alkotják a HFF lényegét.  Egy partnerségnek viszont
célokra és fókuszra van szüksége. A Kézikönyv utolsó fejezetében általános tanulságokat szeretnénk
ismertetni, melyek a több mint két évtizednyi sikeres foglalkoztatási és fejlesztési helyi tevékenységek
tapasztalataiból vonhatók le.  Elsőként azt vizsgáljuk meg, mi szükséges egy jó és hatékony partnerség
felállításához és fenntartásához, de legfőképp megmutatjuk, hogyan használható fel a partnerségi
erőfeszítés világos és eredményes stratégia eléréséhez.

5.1. Jól és célravezetően működő partnerség elérése 

Sok országban, ahol a döntéshozás hagyományosan központosított és fentről lefelé irányuló, felmerül
annak igénye, hogy a HFF számára új viszonyokat és kompetenciákat építsenek ki.  Ez az alfejezet
bemutatja azokat a tényezőket, melyekre a tapasztalat alapján egy partnerség eredményességéhez
szükség van.

Együttműködés: A hatékony helyi partnerségek különböző perspektívákat, képességeket, forrásokat
és hálózatok vonnak össze. Nyitottak a sokféleségre valamint a különbözőségek és kölcsönös függőség
elfogadására. Ezek olyan elvek, melyek idővel – a tudatosítás, továbbképzés és reflektálás által
megerősítve – a mindennapi gyakorlat részévé válnak. A konszenzust általában a nyitott, támogatott
eszmecseréken keresztül érik el, a konfliktusokat pedig pozitívan, az intelligens saját érdek alapján
kezelik, és a szereplő számára nyertes-nyertes kimenetelt igyekeznek elérni.

Szilárd vezetés: Intézményi szinten a vezető partner szerepe kritikus a megfelelő körülmények
megteremtésében, melyek között a partnerség konstruktívan működhet, és amely ösztönzi a helyi
szereplőket arra, hogy aktív részvételükkel és együttműködésükkel biztosítsák az eredményességet.  A
vezető partnernek képesnek kell lenni arra, hogy valós politikai elkötelezettséget mutasson a partnerség
iránt, valamint hajlandónak arra, hogy az általános érdekeket a saját szervezeti érdekei fölé emelje.
Bizonyos esetekben a vezető partnernek pénzügyi kapacitásra is szüksége lehet, hogy a partnerség
nevében nagyösszegű támogatások kezeléséért vállalhassa a felelősséget. A személyes vezetés
szerepe kulcsfontosságú.  A jó vezetők ösztönzik a befogadó és tájékozott vitákat, a kérdések tisztázását,
a különbségek áthidalását és a döntések meghozatalát. A partnerség különböző intézményeket és
szervezeteket képviselő többi tagjának rendelkeznie kell megfelelő szervezeti felhatalmazással, hogy
felszólalhassanak és ha szükséges, kötelezettséget is vállalhassanak intézményük nevében.

A problémamegoldás és tanulás iránti elkötelezettség: A tapasztalat azt mutatja, hogy a jó
partnerség olyan, ahol a tagok osztják az elkötelezettséget a különböző tapasztalataikon és
perspektíváikon keresztüli problémamegoldás iránt.  A cél a megállapodás a közös és koherens
stratégiáról a legfontosabb problémák leküzdésére innovatív megoldások alkalmazásával, valamint a
stratégiának a követése a megvalósítás során a kitűzött célok eléréséig. A legjobb partnerségek az
eredményre összpontosítanak és új körülmények felmerülésekor képesek irányt váltani. A
leghatékonyabb partnerségek a tanuló partnerségek, melyek képesek világos rendszereket bevezetni a
teljesítmény mérésére, a megfigyelésekből tanulni, és a tanulságokat a problémák megoldásában
alkalmazni.

Szakképzett menedzsment: Ahogy láttuk, a helyi partnerségek előtt álló problémák ritkán egyszerűek,
és nagy terhelést jelenthetnek a menedzsment számára.  Egy hatékony team összegyűjti és értelmezi
a vonatkozó információkat, kidolgozza a stratégia technikai részleteit, koordinálja a tevékenységeket,
kezeli a pénzügyeket,  megosztja a partnerek között az információt, figyeli az előrehaladást, és
nyilvánosságra hozza az eredményeket. Mindez képzett, ügyes és gyakorlott fejlesztési menedzserek
és szakemberek csoportját követeli meg.  Külön kapacitásra van szükség a több-résztvevőjű
környezetben való működésre, a komplex helyi problémákkal való foglalkozásra, a különböző
képzettségekkel rendelkező teamek irányítására, valamint a helyitől a regionális, nemzeti, illetve EU
szintű szakpolitikai kérdések kezelésére. Ezek igen kemény követelmények, de a tapasztalok szerint
léteznek ilyen kaliberű emberek, még az időnként legkilátástalanabbnak tűnő helyzetekben is. Még ha
működik is már ilyen team, kapcsolatainak körültekintő kezelése lesz szükséges azokkal, akiknek az
érdekeit képviselni hivatott. A tágabb értelemben vett érintetteket általában partnerségi testület, vagy
ennek megfelelője képviseli, és a menedzsment team valamint a testület tagjai közötti stabil
munkakapcsolatok befolyásolhatják a program sikerét.  Ennek elérésében az első és alapvető lépés az
egyes szerepek és felelősségek világos meghatározása a vállalkozás optimális működésének
eléréséhez. 
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Pénzügyi fenntarthatóság: A legtöbb HFF számára a finanszírozás a fő gond, mivel az ritkán elegendő
vagy hosszútávon biztosított arra, amit el szeretnének érni.  EU-szerte sok partnerséget indítottak be az
EU támogatás égisze alatt.  Egyre gyakrabban azonban hazai források felé kell nézniük (nemzeti vagy
regionális kormányzati alapok, vagy bizonyos esetekben kölcsönök, vagy CSR (vállalatok társadalmi
felelősségvállalása) dotációk).  Ebben az a veszély, hogy gyakran a támogatók céljaihoz vagy
ambícióihoz igazítják a támogatásokat, nem pedig a helyi érintettek szükségleteihez. Az egyik gyakran
előforduló kihívás egy partnerség számára az, hogy kreatívan igyekezzen közvetíteni e szembenálló
érdekek között.  A végső siker a partnerség küldetésére történő hosszú távú összpontosításból ered, –
ugyanakkor az ügyes lépést az jelenti, ha minden elérhető támogatást megszereznek, ami nem torzítja
el a perspektívát lényegesen.  Itt megintcsak kiemelnénk, milyen nagyfokúak az partnerségi testületre
és a menedzsmentre váró kihívások.  Folyamatos nyomást jelent a pénzügyi támogatás megszerzése
a partnerség szervezeti formájának23 és működési költségeinek fenntartására. A jó partnerségek
működésük támogatására képesek helyi forrásokat is előteremteni.  Az ilyen támogatásnak sokféle
formája lehet, pénzügyi támogatás a helyi intézményektől, vállalkozásoktól és közösségektől,
természetbeni hozzájárulás úgymint a helyi és közösségi helyiségek használata, vagy helyi önkéntes
tevékenységek (“sweat equity” - izzadságtőke).  Kevésbé kézzelfogható, de ugyanolyan jelentőséggel
bír, hogy a helyi partnerségek új forrásokat és lehetőségeket teremtenek az vállalkozói hálózatokhoz,
szolgáltatásokhoz és társasági jótéthez való hozzáférés biztosításával.

A partnerségek formátuma: Az, hogy a partnerség milyen formát vesz fel, attól függ - ahogy ezt már
korábban láttuk - hogy mik a lehetőségek.  Több dolog is idetartozik: mi lehetséges jogilag, mit kínál a
nemzeti szakpolitikai keretrendszer, milyen teret képes a helyi kormányzati struktúra biztosítani számára,
stb. Lehetetlen ezt kívülről meghatározni. Megintcsak korábbi tapasztalatokból tágabb értelmű
tanulságokat ajánlhatunk. Ezek a sikerhez szükséges  néhány kulcsfontosságú pontra mutatnak rá.

A sikeres partnerségek általában rendelkeznek:

• Közös mandátummal, valamint közös céllal, ami a tagokat összeköti, függetlenül az egyéni, valamint
szektorbeli feladataiktól;

• Partnerségi megállapodással, ami erősíti a bizalom és felelősség érzetét, amennyiben világosan 
kijelöli a partnerek közötti jogokat és kötelességeket;

• Formális szerkezettel, akár szokásos jogi személy formájában (mint egy korlátolt felelősségű 
társaság, vagy egy bejegyzett civil szervezet formájában) vagy a partnerek lazább szövetségeként
(az adott ország jogszabályi keretei között), mely felismerhető pozíciót kölcsönöz nekik.

Ritka az, hogy jól működő, hatékony partnerség lesz az eredménye egy használati utasítás-szerű
listának. Általában úgy működik a dolog, hogy emberek és csoportok összejönnek egy számukra fontos
ügy körül, amelyben megoldást keresnek.  Tehát a partnerség és stratégia építés nem egyenes vonalú
vagy szekvenciális, ahogy azt mi itt leírjuk. A lépések nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Most
szeretnénk néhány tapasztalatot megosztani, melyek a jó stratégia elemeire vonatkozóan kerültek
előtérbe.  Ezt úgy ismertetjük, mint a helyi foglalkoztatás fejlesztési stratégia megfigyelt sikerkritériumai
köré épített folyamatot.

• A terület és munkaerő piacának ismerete;

• Befogadó, integrált stratégia kidolgozása;

• Az egyes tevékenységek megtervezése;

• A stratégia megvalósítása;

• Az előrehaladás áttekintése, tanulságok megragadása;

• A siker nyilvánosságra hozatala, hálózatépítés és mainstreaming.

23: A strukturális alapok és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását szabályozó rendelet értelmében a 
fejlesztés forrásainak maximum 10%-át lehet a partnerség menedzseléséhez és adminisztrációjához igénybe venni. 
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5.2. A környék és munkaerő piacának ismerete

A legeredményesebb helyi foglalkoztatási partnerségek a korábbi tapasztalatok alapján azok, melyek
két dologra képesek; i) a helyi körülmények alapos megértésére és; ii) kreatív elképzelések felmutatására
abban, hogy hogyan oldják meg a felismert problémákat. A foglalkoztatásra és a munkaerőpiacra
vonatkozó tények gyűjtése és értelmezése különösen fontos feladata a HFF-nek, és ehhez megfelelő
képességekre van szükség. A nemzeti kormányok rendszerint nyilvánosságra hozzák az általános
foglalkoztatottsági trendekre vonatkozó információkat valamint a részletes statisztikákat is, ez azonban
ritkán tükrözi azt, ami helyben valójában történik.  A további ismeretek nagyon fontosak a helyi kihívások
mértékének és természetének megértéséhez, és e tekintetben a HFF közreműködése jelentős a nemzeti
és regionális programok helyi feltételekre hangolásában.  Általánosságban ez azt jelenti, hogy
módszeresen és precízen kell a helyi adatokat, a meglévő források keretei között gyűjteni.

A helyi körülményekről sokféleképpen lehet adatot gyűjteni.  Néha szükséges lehet új kutatás
megrendelésére, de ennek hiányában a partnerek maguk is sok mindent megtehetnek. A kiinduló pont
az egyszerű íróasztal-bázisú kutatás: korábbi stratégiák elemzéseit, helyi jelentéseket, éves jelentéseket,
a helyi média jelentéseket és egyebeket gyűjthetünk össze és dolgozhatunk fel. Ennél aktívabb helyi
kutatást is el lehet végezni – kérdőívekkel, fókusz csoportok szervezésével, vagy egyszerűen a
legfontosabb szereplőkkel folytatott beszélgetésekkel minőségileg mérhetjük fel, mi is történik. Ahogy az
a marketing esetében sokszor említésre kerül, a szükséges információ nagy része talán máris az
iratrendezőkben van.

Általában a helyi foglalkoztatás fejlesztési partnerségek a következő témákban gyűjtenek információt;

• A foglalkoztatás, munkanélküliség és gazdasági inaktivitás szintje;

• A foglalkoztatottak és munkanélküliek jellemzői (kor, képzettség, lakhely, stb.);

• A helyi munkaadók által keresett készségek (plusz az álláslehetőségek);

• A helyi munkaerő körében meglévő képesítések – leggyakoribb munkakörök;

• A kulcs gazdasági szektorok;

• Nemek közötti egyenlőség;

• Demográfia;

• A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői és szükségletei;

• A tágabb társadalmi és gazdasági trendek;

• A várható gazdasági és foglalkoztatási trendek.

A partnerségek beindításában hasznosnak bizonyult, mikor a helyi embereknek megmutatták, hogyan
segíthetnek a fejlesztésekhez szükséges rendszerezett szempontok megalkotásában. Ez a lépés
bevonja az embereket, újfajta beszélgetések kezdődnek, – mint például a vállalkozások és iskolák között,
vagy idősek és szolgáltatók között – valamint rámutat, hogy hol segítene további tanulás, képzés, és
dialógus.  Ha megfelelően alkalmazzák, a helyi tudás összegyűjtése nem egy egyszeri akció lenne,
hanem folyamatossá válna, és egyre több szereplőt bevonására kerülne sor. 

5.3. Befogadó, integrált stratégia kidolgozása

A legtöbb helyi partnerség számára elkerülhetetlen, hogy a szükséglet-felmérési szakasz kimenete
kihívások hosszú listájához vezet és nagyon kevés könnyű megoldást ígér. A problémák meghatározása
után a “jó ötletek” generálása, a gyakorlati, letesztelt akcióterv készítése következik, mindez időt vesz
igénybe – és ez a stratégia építés lényege.  Az igazi stratégia másik jellemzője a választás – mi a
legfontosabb, minek a javítására van legnagyobb esélyünk, milyen sorrendben cselekedjünk.  A kihívás
rendszerint abban áll, hogy a zűrzavarból a tisztázottság, a konfliktusból az egyetértés felé mozduljunk
el.  Míg ennek támogatására számos eszköz létezik (“probléma-fa elemzés”, SWOT elemzés, stb.), nem
helyettesítheti semmi az igazi közös elkötelezettséget a probléma megoldásban való aktív részvétel
mellett.
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A HFF partnerségek tapasztalatainak áttekintésekor három típusú tevékenység jelenik meg szinte
minden stratégiában:

• A partnerség által közvetlenül beindított akciók;

• A helyi kedvezményezett csoportok megvalósításában tervezett akciók;

• A szakmapolitikák befolyásolására irányuló akciók (lobby).

Van néhány rendszeresen felmerülő elv, amelyek egyfajta ellenőrző listaként szolgálhatnak:

Számtalan példa van a helyi partnerségek stratégiáira, de itt egy egyesült királyságbeli példát mutatunk be, amely
különösen világos a hosszú távú kilátásokat és a közösség bevonására irányuló irányelvek alkalmazását illetően.

Stabil helyi partnerség stratégiáinak általában a következők a jellemzői:

Átfogó:  Figyelembe veszi a helyi körülmények minden releváns elemét

Integrált: értelmes kapcsolatokat fed fel a probléma különböző oldalai között

Koherens: a prioritások összekapcsolása a szükségletekkel valamiféle hosszú távú vízió
érdekében

Reális: az elérhető erőforrások (pénzügyi, humán és időtényezők) határain belül van valamint
elfogadható idő alatt teljesíthető;

Részvételen alapuló: a helyi emberek és különösen a kulcsfontosságú célcsoportok
tudásának és véleményének értékként kezelése és kiaknázása

Befogadó: igyekszik annyi érdekcsoportot és érdekeltet bevonni a folyamat minden
aspektusába, amennyit csak lehet  

Egyenlőség-biztos: az egyenlőség és diverzitás minden szempontjáért folytatott küzdelem
szükségessége iránti tudatosság jellemzi, és tevékeny a korra, nemre, speciális szükségletű
csoportokra, kisebbségekre stb. vonatkozó esélyegyenlőség tekintetében. 

Market and Coastal Towns Initiative (Piaci és Partvidéki Városok
Kezdeményezés, Délnyugat Anglia)

A Piaci és Tengerparti Városok Kezdeményezés egy innovatív
közösség-vezette regenerációs program Délnyugat-Anglia 75
piaci és tengerparti városa számára. Minden városban a
helyiekből szerveződött partnerség konzultál a tágabb
közösséggel, majd hosszú távú közösségi stratégiai tervet állít
össze, városaik és vidéki környezetük társadalmi, gazdasági,
környezetvédelmi, kulturális jövőjére vonatkozóan.  A program
kulcs eleme a független és közfinanszírozást élvező Piaci és
Tengerparti Városok Egyesülete (MCTA) által nyújtott
támogatás.  Az MCTA a partnerségeket a kapacitásaik
fejlesztésében támogatja:

• a városok és vidéki környezetük közösségi élete minden 
aspektusának jövőjére vonatkozó tervek készítése;

• készségeik és szervezeti kapacitásuk fejlesztése, hogy 
eredményes partnerek lehessenek;

• jó gyakorlat megosztása;  

• tanuljanak a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi tapasztalatokból, és

• biztosítják a finanszírozást, és a szakmai támogatást.

www.mcti.org.uk
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5.4 Az egyes akciók megtervezése és megvalósítása

5.4.1. A stratégiától az akcióig

Miután a stratégiai prioritások helyükre kerültek, minden partnerségnek el kell végeznie azt a sokszor
még nehezebb feladatot, hogy kiválasztják a helyi szinten megvalósítandó gyakorlati tevékenységeket.
Itt megint csak az egyensúly kérdése szokott felmerülni.  A tevékenységek között lesznek olyanok,
melyek a különböző támogatók által megszabott eredmények elérésére irányulnak majd, de lesznek
olyanok, melyek a helyi igények kielégítésére irányulnak.

Az egyes felmerülő akciók megintcsak a helyi sajátosságoktól függenek majd. Az alábbi táblázat a 2.
fejezetre tekint vissza, ahol Magyarországgal kapcsolatban körbejártuk azokat a szakmapolitikai
kérdéseket, melyek esetében a HFF hozzáadott értéket jelenthet. A korábban tárgyaltak fényében itt a
címsorokhoz lehetséges tevékenységeket társítunk.

A foglalkoztatás fejlesztésre irányuló lehetséges akciók Magyarországon

Az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása

• a hiányzó készségeket alátámasztó faktorok jobb megértése

• a helyi iskolák, az oktatás és a képzési szolgáltatók bevonása a vállalkozásokkal való 
dialógusba, a terület fejlesztési szükségleteit és prioritásait illetően24

• az oktatási-képzési intézmények és a helyi munkaadók közötti kapcsolatok erősítése, az
iskola-gazdaság viszony támogatása, szakmai gyakorlatok25 , stb.

• innovatív tevékenységek lehetőségek teremtésére és készségek fejlesztésére, beleértve
az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek ösztönzését26 

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására irányuló támogatás27

• a kockázatnak kitett csoportok azonosítása – ’outreach’ programok a célcsoportok 
eléréséhez;

• aktiváló és munkatapasztalat szerzését célzó programok

• szociális gazdasági programok – közvetett munkaerő-piaci programok a készségeket, 
eredményeket és helyi értékeket hangsúlyozva

• közösség fejlesztési projektek adott célcsoportokon belül, pl. gyermeküket egyedül nevelő
szülők, hajléktalanok, kisebbségi csoportok

• helyi akciók a szegénység és társadalmi kirekesztés ciklusainak megtörésére – pl. 
innovatív akciók az írás-olvasás és matematikai alapkészségek megszerzésére

• a közösségi önsegítés ösztönzése – önsegítő készségek ösztönzése – közösségi 
együttműködés támogatása és a vezetés

Az aktív munkaerő-piaci politikák szerepének erősítése

• a helyi és regionális szükségletek és sajátosságok jobb megértése a helyi partnerségek 
bevonásával

• endogén fejlesztési kapacitás kiépítése

• a helyi fejlesztésen keresztül a források célzottabb felhasználása – területspecifikus 
integrált stratégiák 

• az egyes területek befektetések és munkahelyteremtés szempontjából vonzóbbá tétele 

24: 2007. szeptemberében a kormány újragondolta az állami finanszírozású felsőoktatás hallgatóinak maximális számát az 
egyes szakokon, és igyekezett a kvótákat a gazdasági és társadalmi szükségletekhez igazítani, a kereslet és kínálat har
monizálására.

25: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljai között szerepel további 30-40 területi integrált szakképző központ felállítása 
2010-ig, a szakképzésben résztvevők 80%-a várhatóan ilyen intézményekben fog tanulni.

26: 2007-től a KKV-k a fizetendő szakképzés hozzájárulás 60%-át használhatják saját dolgozóik továbbképzésére, a kormány 
egész életen át tartó tanulás ösztönző kezdeményezése részeként.  

27: A 'START Plusz' és a ‘START Extra' programok (2007) csökkentett járulékfizetést ajánlanak bizonyos hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatása esetében, ideértve azokat is, akik gyermeknevelés vagy közeli rokon ápolása után térnek vissza 
a munkaerőpiacra, vagy tartós munkanélküliek foglalkoztatása esetén – ld. a felülvizsgált magyar konvergencia programot 
2007-2011-re vonatkozóan
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• helyi akciók a veszélyeztetett munkahelyek megtartására

• helyi akciók a munkanélküliség elleni küzdelemben – közmunka programok, melyekben a
készségekre és foglalkoztathatóságra nagyobb hangsúly kerül

• munkalehetőségek új forrásai (pl. a szociális gazdaság, kultúra, turizmus, 
környezetvédelem területén)

• akciók a “képes vagyok” érzés és kezdeményezőkészség, vállalkozó szellem kialakítására
– a vállalkozások számára kedvező helyi kultúra kialakítása

Kapacitásépítés

• nagyobb kapacitás a kihívásokra, a sokkokra és a lehetőségekre való eredményesebb és
gyorsabb reagálás érdekében;

• átláthatóbb és eredményesebb kormányzás a partnerségi együttműködésre – 
problémamegoldásra –a probléma természetének többféle megközelítésére alapozva;

• a kulcsfontosságú érdekeltek között kölcsönös bizalom és közös cél érzésének erősítése;

Az életen át tartó tanulás terjesztése 

• az életen át tartó tanulás egyéb helyi szakpolitikai akciókhoz való kacsolása

• a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek és egyéb intézmények 
közötti kapcsolat erősítése 

• a tanulás kiaknázása a gazdasági befogadás elérése érdekében 

• a globális gazdaság és a technológiai fejlődés által létrejövő kihívásokra való reagálás

A közigazgatás teljesítményének javítása

• átláthatóbb és eredményesebb kormányzás partnerségi munkára alapozva, – 
problémamegoldó beállítottság – a probléma természetének feltárása több perspektívából

• fokozott bizalom és a közös cél érzése a legfontosabb érdekelt felek között

• nagyobb kapacitás arra, hogy eredményesebben és gyorsabban reagálhassanak a 
kihívásokra, sokkokra és lehetőségekre 

Ebben a fejezetben úgy mutattuk be a stratégiák és akciók tervezését és kivitelezését, az ismertetés
kedvéért, mintha azok bizonyos rend szerint követhető egyirányú lépések lennének. A valóság az, hogy
jó munkakapcsolatban ez így ritkán fordul elő.  Elsősorban a szponzorok által lehetségesnek és
megvalósíthatónak tartott tevékenységek fogják megszabni, hogy milyen stratégiát deklarálnak. A
stratégia és akció tervezés ugyanannak a folyamatnak a része, “társalgás” folyik közöttük.  Az olyan
stratégiai dokumentum, mely nem veszi figyelembe a kivitelezést, már az elejétől csak porfogónak való
a polcon.

5.4.2. Akció és operatív tervezés

Az akciókat nem elég egyszerűen felvázolni, meg kell tervezni őket.  Ekkor lesz szükség a források –
pénzügyi, idő illetve humán erőforrások – figyelembe vételére. Vegyük például, hogy a partnerség
prioritásnak tekinti az oktatásból kimaradókra való fókuszált odafigyelést, és olyan akció tervezését
indítványozza, mely a térségben élő célcsoportot ösztönzi az élethez és a munkához szükséges
készségeik fejlesztésére, és végzettség megszerzésére.  A tervezés a következőket foglalja magába. Mit
szeretne elérni a partnerség? Hogyan viszonyul ez a stratégia átfogó céljaihoz? Végeznek-e hasonló
tevékenységet más intézmények is? Kik a partner intézmények? Milyen szaktudásra van szükség?
Hogyan érik el a célcsoportot? Hogyan valósítják meg a tevékenységeket – közvetlenül a partnerségen
keresztül, vagy egy specialista csoport számára kiszervezik? Milyen időszakra kiterjedően? Mennyi
pénzügyi forrás rendelhető ehhez a tevékenységhez? Hogyan fogják a nyilvánosságot biztosítani?
Szükség lesz kísérleti fázisra?  Mindezeket a kérdéseket – és még sokkal többet – összeszedik és
megválaszolják, és ennek eredményeként jön létre az akció vagy operatív terv. Ahol egy ilyen terv elemei
nem világosak, az egyik széles körben alkalmazott módszer az előrelépéshez az, hogy a gyakorlati
tevékenységet először kicsiben egy kísérleti projekttel kezdik meg, ami segíti a tervek finomítását. 
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5.5 Az előrehaladás áttekintése és a tanulságok levonása

A megvalósítás alatt lévő tevékenységek folyamatos monitoringja és felülvizsgálata minden jó projekt
része. Ez segítheti a partnerséget a következőkben:

• a kiinduló pont tisztázása, az ehhez való folyamatos viszonyítás és változtatások meghatározása;

• a problémák időben történő felismerése, hogy azokat orvosolni lehessen;

• az akcióterv haladásának és eredményeinek felmutatása;

• a jó gyakorlatok felismerése és másokkal való megosztása;

• az új kihívások és lehetőségek kiemelése, melyekhez további kutatásra és cselekvésre lesz szükség.

5.5.1.  Teljesítmény indikátorok kiválasztása

Az előrehaladás áttekintése, monitoring és értékelés ezen a módon csak akkor lehetséges, ha először
világosan átgondolták, mely mutatók kiválasztása a megfelelő. Az indikátoroknak képesnek kell lenni az
aktuális eredmények mérésére az előre kitűzött mérföldkövekhez képest. Ezek lehetnek egyszerű
előrehaladási mutatók – például: "időben megtettük amit terveztünk?", de lehetnek kimenet indikátorok
is – "hány munkahelyet teremtettünk, hány embert képeztünk?", "milyen hatása volt a helyi
foglalkoztatásra, a gazdasági tevékenységekre?".  Vannak mutatók, melyeket könnyebb megtervezni és
bevezetni mint másokat, de a legjobb mérce az, hogy mi lenne a legrelevánsabb és mi az, amit a
partnerség maga képes mérni.  A végső listán szerepelnie kell mennyiségi, mind minőségi indikátoroknak.

5.5.2.  Monitoring

Ha a megfelelő mutatókat bevezettük, a monitoring a teljes kivitelezés során folytatódik. A monitoring a
következőket teszi:

• megmutatja a partnerségnek, hogy a célok felé halad és követi az ütemezést;

• segíti a folyamatos teljesítmény áttekintését és a hibakeresést;

• folyamatosan tájékoztatja a partnerséget a felmerülő ügyekről;

• kielégíti a támogatók és egyéb érdekelt felek információ igényét.

A helyi partnerségek számára a legnagyobb tanulság az, hogy a monitoring rendszer legyen egyszerű
és csak lényeges adatokat gyűjtsön.  A legkönnyebb azokat az adatokat összegyűjteni, melyek a napi
tevékenységekből vonhatók le.  Kétségtelenül idetartoznak a következők:

• Inputs (bemenetek) – források: az adott tevékenységre fordított idő és pénz, melyek nyilvántartása
általában a szokásos könyvviteli gyakorlat részét képezik, és egy idő keretbe helyezhetők, 
megmutatva mi mikor került felhasználásra;

Az ugyancsak fontos, de nehezebben felmérhető elemek:

• Outputs (kimenetek) - (a fent említettekhez hasonlóan) mutatók, melyek azt mérik, mi került 
teljesítésre a bevitt pénz és idő függvényében, – egy idő múlva segítik felmérni az előrehaladást az
akció terv céljaival összehasonlítva.

E két oldal együttes alkalmazásával értékes következtetéseket vonhat le a partnerség, például arról,
hogy "mennyire vagyunk hatékonyak?" (egységnyi költség vagy output per egységnyi input); "mely
tevékenységek hoznak kedvezőbb ár-érték eredményt?" (hatékonyság összehasonlítása a különböző
tevékenységekben); "milyen a teljesítményünk másokéhoz képest?" (egységre eső költség
összehasonlítása másokkal ugyanazon tevékenységre), stb. 
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5.5.3. Értékelés

A monitoring együtt jár az értékeléssel.  Az értékeléskor olyan kérdéseket szoktak feltenni, hogy "mi
működik?"; "működik-e"; "hol mi működik milyen körülmények között?" stb.  A folyamat elején is fel lehet
tenni a kérdést: "fog ez így működni?"; a folyamat közben pedig "működik ez?"; a végén pedig "működött
ez így?".

Vannak az értékelésnek drága formái, alkalmazásuknak arányban kell lenni a partnerség
tevékenységének mértékével és költségvetésével.  De mindig jó megtalálni annak módját, hogy a fenti
kérdéseket feltegyük, még ha a módszerek nem túl kifinomultak is.  Például egyfajta előzetes felmérés
(vagy ex-ante értékelés) segíthet abban, hogy felmérjék a tervezett akciók koherenciáját és
megvalósíthatóságát mielőtt a forrásokhoz nyúltak volna. Hatékony módja az előzetes értékelésnek a
javasolt akció és a lefektetett célok közötti logika és stratégiai koherencia tesztelése. Ez lehetővé teheti
a stratégia és az egyes akciók kivitelezhetőségének tárgyilagosabb felmérését.  A közbenső értékelésnek
különös értéke van, amennyiben a partnerségnek “félidőbeli” eredményeket nyújt.

A végső (ex-post) értékelést általában a támogató kéri, nem pedig maga a partnerség (ahol remélhetőleg
minden folytatódik).  Ennek két formája lehet (általában ezek kombinációját alkalmazzák).  Egy összegző
értékelés világos bírálatot nyújt az olyan kérdésekre, hogy "jól működött-e?" egy meghatározott időszak
végén. A formatív értékelés nem bírál, hanem inkább a tapasztalatot, tanulságot igyekszik leszűrni.
Mindkettőnek léteznek jól ismert módszerei, és míg ezeket általában külső ügynökök folytatják le, a
partnerség lehet saját maga legjobb értékelője. 

5.6. A sikerek ismertetése

Ha a monitoring és értékelés folyamata nem is tesz mást, arra nagyon jól használható eszköz, hogy a
siker hírét szélesebb körben terjesszük.

Nyilvánosság: Nagyon fontos a nyilvánosság és a többi érdekelt fél folyamatos tájékoztatása a
partnerség sikereiről és munkájáról, annak elérésére, hogy a fontos közösségi és politikai támogatás
fennmaradjon.  A médián keresztüli tájékoztatás azért fontos, mert ösztönözheti az egyéneket az új
továbbképzési lehetőségek vagy a vállalkozásokat az új támogatási lehetőségek kihasználására. A
támogatók is megkövetelhetik a pénzügyi támogatás eredményeinek nyilvános felismerhetőségét.
Például az EU támogatást élvező projektekben a megfelelő logót jól láthatóan kell feltüntetni.

Terjesztés: a szervezeti hálózatokon keresztüli eredmények terjesztése nagyon fontos a HFF területén
az innováció és új megközelítési módok szétterítésében. A hálózatok a partnerségek számára
lehetőséget teremtenek arra, hogy tanuljanak egymástól a megosztott tapasztalatokból, valamint az új
termékek és folyamatok minőségének, relevanciájának és eredményességének javításához való
hozzájárulással. Az EU kezdeményezések segítségével kiépített hálózatok, mint az EQUAL vagy a
Leader, értékes platformot jelentenek a tapasztalatok megosztására és a tanulságok terjesztésére
szélesebb körben.

Mainstreaming: a partnerség eredményeinek beépítése a szokásos ellátásba vagy gyakorlatba nagyon
fontos cél. A politika kidolgozói és a finanszírozók minden szinten kulcsszereplők abban, hogy elérjék az
új módszerek és probléma megoldási megközelítési módok tág alkalmazását.  Lehetővé teszi az EU,
nemzeti és regionális szakpolitikák számára, hogy reagáljanak a helyi szinten megtapasztalt
tanulságokra.  A mainstreaming azt is biztosíthatja, hogy a partnerség hosszú távú fenntartható
támogatást kapjon az EU-tól, nemzeti vagy regionális programokból.
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5.7. Következtetések 

5.7.1. A HFF-ek értéke

A helyi foglalkoztatás fejlesztés abból az álláspontból indul ki, mely szerint a helyi aktivitás pontosan
kivehető értéket teremt és nem pusztán a helyre magára kihatóan, de a regionális, illetve országos
fejlődésre is.  Egyebek között a HFF a következőket nyújthatja:

• Kiegészítő kreativitás forrása az alapvetően "alulról fölfelé irányuló" megközelítésmódja miatt.  Új 
ötletek, értelmezések, információk, erőforrások és energia adódik hozzá a többi szinten cselekvő 
közreműködőkéhez a foglalkoztatási és fejlődési országos kihívások kezelésében;

• Bevált szakpolitikai eszköz azon korlátok leküzdésének elősegítésében, melyekkel a nehezen 
elérhető csoportok szembesülnek a fizetett munkaerőpiacra történő belépéskor;

• Helyi közösségek esetében a partnerségek új formáinak kiépítésében segíthet, amelyeket ha 
megfelelően integrálnak a szakpolitikai rendszerekbe, segíthetnek a komplex és gyorsan változó 
globális piac állította kihívások vállalásában, illetve annak helyi társadalmi-gazdasági hatásainak 
feldolgozásában;

• Lehetőség arra, hogy helyi tulajdonú stratégiák jöhessenek létre, melyek lehetővé teszik a helyi 
lakosság és intézmények számára saját és környezetük szükségleteihez való közvetlen 
hozzájárulást.

5.7.2. A főbb üzenetek célba juttatásának fontossága

Komoly érvek a helyi foglalkoztatás fejlesztés lehetőségeinek megteremtése mellett: 

• A HFF a többszintű kormányzati rendszer természetesen fejlődő komponense, mely a regionális és
nemzeti szintekkel együttműködésben tölti be szerepét a modern gazdaságban és társadalomban 
(nem a kormányzás újabb szintje);

• Az egyéb közigazgatási szervekkel (mint például az ÁFSZ Magyarországon) partnerségben való 
együttműködés legegyszerűbb szerkezeteinek meglétével is gyorsan képesek a helyi partnerek 
jelentősen hozzájárulni a helyi munkaerő-piaci programok megtervezéséhez, irányításához és 
kivitelezéséhez.

5.7.3. A támogatási struktúrák fontossága

A HFF hatásait összegezve látható, hogy lényegesen hozzájárulhat az átfogó országos foglalkoztatás
fejlesztési szakpolitika.  A nemzeti és/vagy regionális hatóságok részéről nyújtott támogató hozzájárulás
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a HFF befolyása megfelelő mértékű legyen és hatását
éreztesse.  A támogatási struktúráknak meg kell találnia a módját, hogy két feltételnek feleljenek meg
egyszerre:

• Elég teret és rugalmasságot kell biztosítani a rendszerben a HFF számára, annak beindításához, 
illetve szerepének folyamatosságához. (A strukturális alapok által támogatott projektek voltak ennek
legprominensebb példái, ahol az általános (mainstream) eszközrendszereken belüli folyamatos 
szerep biztosítása gyakran igen nehéznek bizonyult.)

• A HFF-t a nemzeti szakpolitikai és intézményi keretbe kell integrálni, mint a Területi Foglalkoztatási
Paktumok esetében Ausztriában és Cataloniában, a Helyi Stratégiai Partnerségeknél Angliában, és
a Pobal-nál valamint a helyi partnerségeknél Írországban.

A HFF a központi hatóságnak annyiban jelent kihívást, hogy bármilyen legyen is a rendszere, jelentős politikai
támogatásra van szüksége, és a központi elszámoltathatósági kötelezettség, illetve szabályozók megfelelő feltételeit
ki kell elégítenie. Hosszútávon a HFF legpozitívabb kimenetele az volt, hogy az országos politika kidolgozói annyira
megbíztak benne, hogy távolabbról irányítva a helyi partnerségek számára jelentős függetlenséget biztosítottak, teret
engedve az innovációnak és rugalmasságnak.  A tapasztalat azt mutatja azonban, hogy erre nincs egyszerű, általános
érvényű modell, mely bárhol működne.  Míg e Kézikönyv célja az volt, hogy bemutassa, mit érhet el a HFF mint
szakpolitikai eszköz, és hogyan működhetnek legjobban a partnerségei, egyértelmű, hogy az országos támogatási
struktúrák részletes megtervezése az egyes tagországok feladata. A nemzeti feltételeknek megfelelően felállított
támogatási struktúrákon belül elhelyezz és megszervezett helyi foglalkoztatás fejlesztés hatékony szakpolitikai eszköze
lehet bármelyik tagállamnak. Az elmúlt két évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy a HFF kritikus szakpolitikai
komponens az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Lisszaboni Stratégia céljainak elérésében.
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6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS IRÁNYMUTATÁS

A HFF-sel kapcsolatos elmúlt húszévnyi tapasztalat források, információk, útmutatások gazdag tárházát
alkotta meg. Ebből sok minden érhető el az interneten, különösen a legfontosabb nemzetközi
szervezetek honlapjain keresztül. Korábbi EU programok honlapjai rendszerint iránymutató
feljegyzéseket, példákat a legjobb tapasztalatokra, valamint további helyi partnerségek és tematikus
hálózatok elérhetőségeit is tartalmazzák.

6.1.  Európai és nemzetközi szint

Az Európai Bizottság a helyi foglalkoztatás fejlesztést a tudatosság erősítésével, útmutatások
nyújtásával, az együttműködés és a partnerségi munka támogatásával, valamint a legjobb gyakorlatok
terjesztésével támogatja . A legfontosabb eszközök elérhetők az Európai Bizottság helyi foglalkoztatás
fejlesztéssel foglalkozó oldalain.  Idetartoznak például a következők:

• Szakpolitikai dokumentumok, jelentések és tanulmányok
• A magyarországi és más tagországokbeli helyi foglalkoztatás fejlesztés felmérése
• Az IDELE projektből származó tematikus jelentések és a legjobb gyakorlatokat illusztráló példák
• A helyi foglalkoztatás fejlesztésen belüli benchmarkingra vonatkozó jelentés  
• "Helyi résztvevők összekapcsolása " ("Linking Local Actors"): interaktív honlap, mely eseményekről,

legjobb tapasztalatokról, finanszírozási lehetőségekről tájékoztat és egyben partnerkereső eszköz is.

A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) szintén támogatja a helyi foglalkoztatás
fejlesztést a Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési (LEED) programján keresztül.  A LEED
program felkutatja, elemzi és terjeszti a helyi fejlődésre, kormányzásra és szociális gazdaságra
vonatkozó innovatív kezdeményezéseket.  Ez a szervezet működteti a Partnerségek és Helyi
Kormányzás Fórumát (Forum on Partnerships and Local Governance) is.

6.2. Országos

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hét regionális munkaügyi központja és helyi kirendeltségei aktívan
gyűjtenek információt a helyi munkaerőpiacról, tervezik és megvalósítják a helyi munkaerő-piaci
intervenciókat, valamint közvetítenek a helyi munkaerőpiacon. (www.afsz.hu)

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány két a helyi foglalkoztatás fejlesztésre vonatkozó honlapot tart
fenn:

• információk a területi foglalkoztatási paktumokról: www.foglalkoztatasipaktum.hu

• információk a közösségi vállalkozásokról, a helyi szociális gazdaság kialakításáról: 
www.szocialisgazdasag.hu.

A kistérségi önkormányzati társulások felelnek területük fejlesztésének integrált tervezéséért.  Az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (illetve utódai) honlapja (www.otm.gov.hu) aktuális
információkat tartalmaz a kistérségek szerepéről, és hivatalos statisztikai osztályozásáról.  Az egyes
területekre vonatkozó kérdésekben keresse a társulásokat az egyes települések szintjén az
önkormányzatokon keresztül.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladata az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program megvalósítása, mely számára az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és
nemzeti forrásokból különítettek el támogatást (www.fvm.gov.hu).

A 2007-2013-ra vonatkozó Kohéziós Politika és az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítása
feladatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu kapta.  Az NFÜ honlapján található az Európai
Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és egyéb Magyarország
számára az európai kohéziós politikával összefüggésben rendelkezésre álló alapok felhasználására
vonatkozó információ.
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Helyi foglalkoztatás fejlesztés honlapok Honlap

Az Európai Bizottság helyi foglalkoztatás fejlesztési oldalai http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=104&langId=hu

http://ec.europa.eu/employment_
social/local_employment/index_
en.htm

Linking Local Actors – A helyi szereplők összekapcsolása http://ec.europa.eu/employment_
social/local_employment/lla/fo/index.
do

A helyi foglalkoztatás fejlesztésben a jó gyakorlatok azonosítása, 
terjesztése és cseréje, valamint a jobb kormányzás ösztönzése 
(IDELE)

www.ecotec.com/idele

A helyi foglalkoztatás fejlesztés felmérése az új tagországokban http://ec.europa.eu/employment_
social/local_employment/project_
planning_en.htm

Benchmarkingra való ösztönzés a 
helyi foglalkoztatás fejlesztésben

www.benchmarking-led.dk

Területi Foglalkoztatási Paktumok http://ec.europa.eu/regional_
policy/innovation/innovating/pacts/en/

EU kezdeményezések a regionális 
kohéziós politika támogatására

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
2007/jjj/index_en.htm

Európai Innovatív Régiók Hálózata (IRE) www.innovating-regions.org

EQUAL Közösségi Kezdeményezés http://europa.eu.int/comm/employment_
social/equal/index_en.html

Európai Szociális Alap http://ec.europa.eu/employment_
social/esf/

Az európai régiók projektjeit támogató 
közös program (JASPERS)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
2007/jjj/jaspers_en.htm

Közös európai források a mikro-,
kis- és középvállalkozásoknak (JEREMIE)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
2007/jjj/jeremie_en.htm

A városokban történő fenntartható beruházások 
közös európai támogatása (JESSICA)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
2007/jjj/jessica_en.htm

Európai foglalkoztatási statisztikák http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=119&langId=hu 

6.3. Kapcsolatok
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Az Európai Unió intézményei Honlap

Európa Honlap http://europa.eu 

Az Európai Bizottság Földművelésügyi Főigazgatósága http://ec.europa.eu/agriculture 

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális 
és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága

http://ec.europa.eu/social 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága http://ec.europa.eu/regional_policy
/index_en.htm 

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat 

Európa Parlament www.europarl.europa.eu

Magyar kohéziós politika és a magyar 
programok összefoglalásai

www.cor.europa.eu 

Európai foglalkoztatási, szociális 
és esélyegyenlőségi politikák

www.eurofound.europa.eu

Nemzetközi Honlap

Az OECD Helyi Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési Programja

www.oecd.org/cfe/leed

Az OECD Partnerségek és
Önkormányzatok Fóruma

www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet www.ilo.org
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Nemzeti Honlap

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium www.fvm.gov.hu

Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztérium www.gkm.gov.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium www.szmm.gov.hu

Önkormányzati és Területfejlesztési www.otm.gov.hu

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium www.msmt.cz

Állami Foglalkoztatási Szolgálat www.afsz.hu

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány www.ofa.hu 
www.foglalkoztatasipaktum.hu   
www.szocialisgazdasag.hu  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu  

Strukturális Alapok http://ec.europa.eu/regional_policy/
atlas/hungary/factsheets/pdf/fact_hu_en.pdf

EQUAL Magyarország www.equalhungary.hu

Leader + Magyarország http://ec.europa.eu/agriculture/rur/
leaderplus/index_hu.htm

Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja 

www.mta.hu 
www.rkk.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet www.szmi.hu 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Közhasznú Társaság

www.vati.hu 

Magyarország aktualizált konvergencia programja 2007-2011 www2.pm.gov.hu/web/home.nsf 
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http://ec.europa.eu/social/

susan.bird@ec.europa.eu

idele@ecotec.com

ECOTEC
ECORYS in the UK
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