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Munka és tanulás –
Munkahelyi képzések támogatása a
Közép-dunántúli Régió mikro- és
kisvállalkozásainál

A projektről
A projekt célja, a Közép-dunántúli Régióban működő
mikroés
kisvállalkozások
munkavállalóinak
munkahelyi képzésének lebonyolítása akkreditált
képző intézmények által. A projekt során 1000 fő
munkavállaló, - az előzetesen felmért - képzési
igényekhez igazodó munkahelyi képzése valósul
meg. A dolgozók a megszerzett készségeket,
hasznosítani tudják munkakörük ellátásában, ezáltal
hozzájárulnak
a
munkaadó
vállalkozások
versenyképesség növeléséhez.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA), mint
országos hatáskörű szervezet, a Közép-dunántúli régióban
tevékenykedő hálózati tagjai szakmai közreműködésével,
átvállalja a Közép-dunántúli régió mikro- és
kisvállalkozásainak azt a feladatát, amely azok
munkavállalóinak munkahelyi képzéséhez társul. Az
MVA
mentesíti
a
közép-dunántúli
mikro-és
kisvállalkozásokat a projekt lebonyolításának adminisztratív
terheitől, a projektmenedzsment tevékenységtől.

Indoklás
•
•

•

•
•
•

Magyarországon igen alacsony a
mikro- és kisvállalkozásokban
alkalmazottak részvételének aránya a képzésben.
A gazdaság és a munkaerőpiac változása alkalmazkodást kíván a
munkavállalóktól és a vállalkozásoktól. Akkor lehet versenyképes a Középdunántúli régió gazdasága, ha a dolgozó embereket segítjük abban, hogy,
versenyképes tudással rendelkezzenek. Ennek legfontosabb eszköze a
képzés.
A Közép-dunántúli régió mikro- és kisvállalkozásai konkrét képzési
szükségletekkel rendelkeznek. Az Alapítvány jelen projekt keretében kívánja
átvállalni mindazon képzések megvalósításával összefüggő tevékenységek
ellátását, melyet a vállalkozások egyénileg nem tudnak kivitelezni.
A közép-dunántúli munkahelyi képzések megvalósítását célzó projektterv, az
elsődleges célcsoport, azaz a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi
képzésekkel szemben támasztott képzésigényükhöz igazodik.
A munkahelyi képzéseknek kiemelt jelentősége van mind a gazdasági
növekedés gyorsítása és a piac igényeihez igazodó szerkezetátalakítás, mind a
munkanélküliség kezelése és a szociális biztonság megteremtése tekintetében.
A munkaadó vállalkozásoknak a program megvalósulásához önerőt nem kell
biztosítaniuk, a képzési lehetőségek mindenki számára hozzáférhetőek .

Képzések
•
•
•
•

Cégvezetés, projektmenedzsment
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Sales (értékesítési ismeretek)
Gyakorlati EU ismeretek
munkavállalóknak
• Angol- Kereskedelem

Várható eredmények

• A Közép-dunántúli Régió mikro- és kisvállalkozásainak
munkavállalói közül 1000 fő munkahelyi képzése valósul meg.
• A munkahelyi képzéseket eredményesen elvégzők száma
legalább 900 főben határozható meg.
• A megszerzett készségeket, képzettségeket és kompetenciákat
munkakörükben eredményesen hasznosítók aránya eléri a 90%-ot
a képzést eredményesen elvégző személyek közül.
• A munkavállalók által megszerzett képzettségek és kompetenciák
hozzájárulnak a munkaadó cégek versenyképesség növeléséhez,
hosszú távú fejlődését szolgálják.

Célok
•

Átfogó célja, hogy növelje a vállalkozások versenyképességét és ösztönözze a
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
• Ösztönözni, hogy a vállalkozó lehetőséget teremtsen munkavállalóiknak
tudásuk és készségeik fejlesztésére. A munkavállalók képzését hosszú távon
megtérülő befektetésnek kell, hogy tekintsék.
• A projekt operatív céljai, hogy:
- 1000 fő munkavállalójának képzésekbe történő bevonása;
- 900 fő dolgozó eredményesen elvégezze;
-a megszerzett készségeket eredményesen hasznosítók aránya elérje a 90%-ot
- a képzések által javuljon a vállalkozások közti együttműködést;
- az EU támogatási rendszer követelményeinek megfelelő projektszemlélet
meghonosodása valósuljon meg.
• A projekt hosszútávú célja, hogy a Közép-dunántúli Régióban megvalósuljon:
- foglalkoztatás erősítése, munkanélküliség csökkentése,
- lakosság iskolázottsági fokának emelkedése, kompetenciáinak kiszélesítése,
- az egész életen át tartó tanulás elterjesztése,
- munkaadók szorgalmazzák dolgozóik képzését,
- a munkavállalók képzésekben való részvételének elterjedése.

Célcsoportok

• A projekt elsődleges célcsoportja a Közép-dunántúli Régióban
székhellyel, telephellyel rendelkező, valamennyi ágazat mikro- és
kisvállalkozása. A fejlesztés kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű
kistérségekben működő vállalkozásokat.
• A közép-dunántúli munkahelyi képzések megvalósítását célzó
projektterv, az elsődleges célcsoport munkahelyi képzésekkel
szemben támasztott képzésigényéhez igazodik. A korábban már
munkahelyi képzések lehetőségéről érdeklődő vállalkozások
kerültek elsősorban megkeresésre.
• A projekt másodlagos célcsoportjába tartoznak a fenti elsődleges
célcsoport munkavállalói.. A program keretében a képzésben
résztvevők száma 1000 fő. A kiválasztásnál elsőbbséget élveznek a
hátrányos helyzetű munkavállalók, akikről információt a
munkaadóktól várunk. Előnyt élveznek a nők, az 50 év feletti
dolgozók, a középfokú képzettség nélküliek, a családjukat egyedül
eltartók, az etnikai kisebbséghez tartozók.
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