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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 2015 decemberében a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal fogadta el a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2016. évi üzleti tervét. A
vonatkozó határozatban a közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az Ügynökség likviditási
helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi gyakorisággal
írásban számoljon be a tulajdonosnak.
Ugyanezen ülésen a 86/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal a megyei önkormányzat a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés
ösztönző tevékenység ellátására irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő
szervezetként – az Ügynökséget bízta meg.
I. Május hónapban végzett tevékenység
1. Szakmai tevékenység
Részt vettem az Ipoly-hidak építésének előkészítésével foglalkozó, az érintett partnerek részvételével
szervezett megbeszélésen Ipolyhídvégen.
Részt vettem az Egerben szervezett Project Life Management konferencián, melynek kiemelt témája
volt a felelős foglalkoztatás.
Meghívást kaptam az Alukov Kft. új gyártócsarnokának avató ünnepségére, melyen képviseltem az
Ügynökséget és a megyei foglalkoztatási paktumot.
Paktumkoordinátorunk részt vett a Kontakt Alapítvány által szervezett, az autisták foglalkoztatási
lehetőségeivel foglalkozó konferencián Alsótoldon.
Megbeszélést folytattam egészségügyi beruházást tervező vállalkozás képviselőivel a rétsági
honvédségi laktanya épületének hasznosításáról, az elérhető támogatásokról.
Mint a Neogradiensis Régió Egyesület titkársága, előkészítettük és lebonyolítottuk az Egyesület éves
közgyűlését.
2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
A megyei foglalkoztatási paktum keretében workshopon egyeztettük az érintett önkormányzati és
gazdaságfejlesztési szereplőkkel az elkészült befektetés-ösztönzési stratégia tartalmát. Személyes
tárgyalást folytattam a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) befektetés-ösztönzésért felelős
alelnökével a befektetői érdeklődésekkel összefüggésben kialakított kormányzati stratégiáról, a
paktumokban zajló befektetés-ösztönzési tevékenységek szakmai támogatásáról és összehangolásának
szükségességéről.
Az MGYOSZ, mint paktumtag, megyei elnökével megbeszélést folytattunk a fémipari szakmákban
szakképzést segítő megyei filmanyag támogatásának lehetőségeiről. Bátonyterenyei vállalkozás
képzési igényeit egyeztettük személyes tárgyalás keretében. A TOP pályázati részeredmények
ismeretében felmértük a fejlesztésekhez kapcsolódó képzési igényeket, melyek kielégítése a megyei
foglalkoztatási paktum feladata.
Aláírásra került és hatályba lépett a két helyi foglalkoztatási paktum támogatási szerződése, és
elindítottuk az előlegek lehívását. A Közreműködő Szervezetnél a két helyi paktum megvalósítóinak
részvételével megtörtént a projekt előkészítő fázis útvonaltervének egyeztetése. Kihelyezésre kerültek
a tájékoztató projekttáblák. Megbeszélést tartottunk Balassagyarmaton az „M2 vonzástérség” helyi
foglalkoztatási paktum szolgáltatás beszerzéseinek részletes tervezéséről a stratégiakészítés mielőbbi
megkezdése érdekében.
Új pályázat beadását kezdtük előkészíteni az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel, és
partnerével, a salgótarjáni J. L. Seagull Alapítvánnyal az EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a
munkahelyen” konstrukció keretében. Két alkalommal tartottunk Budapesten projektmegbeszélést.
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II. Június hónapban végzett tevékenység
1. Szakmai tevékenység
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. prioritásának
pályázati felhívását előkészítő munkacsoport megbeszélésén és ahhoz szakmai javaslatokat nyújtottam
be. Ezt követően jelen voltam a program Monitoring Bizottságának Kassán rendezett ülésén.
Részt vettem az Energetikai, Gép- és Acélszerkezet-gyártó és Mechatronikai Beszállító Klaszter
(EGME) éves közgyűlésén Bátonyterenyén, ahol tájékoztatást tartottam a foglalkoztatási paktumokról
és az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program vállalkozások számára nyitott
lehetőségeiről.
Jelen voltam a FELVÁLLAL Konzorcium rugalmas foglalkoztatásról szóló projektzáró
konferenciáján Budapesten.
Meghívást kaptam az EGLO Magyarország Kft. új csarnokát felavató ünnepségére, amelyen részt
vettem.
Szécsénykovácsi és Hugyag Község Önkormányzata meghívására részt vettem és tájékoztatót
tartottam határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos mikrotérségi tanácskozáson.
2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
„Esélyteremtés nőknek Nógrádban” címmel benyújtásra került egy EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban
és a munkahelyen” pályázat, melyben az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt. Vállalt fő
feladatok: munkaadói kapcsolattartást, női foglalkoztatást elősegítő kampány megvalósítása. Az
Ügynökség által igényelt támogatás 43.186.300 Ft.
A megyei foglalkoztatási paktum keretében Szirákon rendeztük meg az első Foglalkoztatási
Fórumot, melyen több mint 60 partner vett részt. A rendezvényt követően sajtóanyagot állítottunk
össze a helyi média számára.
A Fórumon részt venni nem tudó nagyvállalatok számára szűkebb körű találkozót szerveztünk
Szügyben, ahol tájékoztatást kaptak a paktum kínálta lehetőségekről. A találkozón részt vett a
paktumiroda, illetve a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője is.
A helyi foglalkoztatási paktumok keretében – az előzetes egyeztetéseket követően – elkészült a
projekt előkészítő szakasz útvonalterve, melyet a konzorciumi tagok megkaptak. Megbeszélést
tartottunk Bátonyterenyén a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum
szolgáltatás beszerzéseinek részletes tervezéséről a stratégiakészítés mielőbbi megkezdése érdekében.
Elindítottuk a paktumtagok toborzását.
A megyei paktumiroda csatlakozott a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum fiatalok megtartását
megcélzó munkacsoportja tevékenységéhez.
III. Július hónapban végzett tevékenység
1. Szakmai tevékenység
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring
Bizottságának Budapesten rendezett ülésén.
Két potenciális beruházó képviselőjével tárgyaltam nógrádi befektetési lehetőségekről, illetve
tájékoztatást tartottam a szabad vállalkozási zóna nyújtotta kedvezményekről, pályázati
támogatásokról.
TOP-1.1.1-16 és TOP-1.2.1-16 második körös pályázatokhoz üzleti tervet és költség-hasznon elemzést
készítettünk (3 db).
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2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
„Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című EFOP-1.2.9-17 pályázathoz elkészültek a hiánypótlás
dokumentumai, köztük a részletes megvalósíthatósági tanulmány és szükségletfelmérés, illetve piaci ár
alátámasztás.
A megyei foglalkoztatási paktum keretében megtörtént a 3. mérföldkőhöz kapcsolódó támogatási
szerződés módosítás alátámasztó dokumentumainak véglegesítése minden konzorciumi tag részéről. A
projektet megvalósítási szakaszba léptettük.
A megyei foglalkoztatási paktum képviseltette magát az első Salgótarjáni Pont Itt Party-n, ahová
partnervállalatokat is meghívott. A rendezvényen részt vett a paktumiroda koordinátora.
Az „M2 Vonzástérség” helyi foglalkoztatási paktum keretében a hónap folyamán szakértői
interjúzás zajlott a készülő foglalkoztatási stratégiához. A szakértőknek segítséget nyújtottunk az
interjúalanyok kiválasztásában, elérésében.
A helyi paktumoknál megtörtént az 1. sz. kifizetési kérelem hiánypótlása minden érintett támogatást
igénylő részéről.
IV. Augusztus hónapban végzett tevékenység
1. Szakmai tevékenység
Három ügyfélnek adtunk személyesen tanácsot munkahelyteremtő, illetve vállalkozóvá válást segítő
támogatással kapcsolatban.
TOP-1.1.1-16 és TOP-1.2.1-16 második körös pályázatokhoz készített megalapozó dokumentumokban
elvégeztük a hiánypótlás során előírt feladatokat. Az első körben nyertes TOP-1.1.1-15 pályázathoz a
szerződéskötés feltételei között előírt módosításokat átvezettük az üzleti terven.
Szerződéseket kötöttünk kötelező nyilvánossági feladatok ellátására olyan TOP nyertesekkel, akik a
menedzsment feladatokkal a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt bízták meg. Ezekben elvégeztük
az augusztus 15-i, illetve 31-i mérföldkőhöz kapcsolódó feladatokat (összesen 18 db).
Részt vettem a "Nógrád Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése" című projekt
kiemelt helyszíne, a salgótarjáni Megyeháza kivitelezési munkáinak megkezdéséről szóló tájékoztató
rendezvényen.
2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
A megyei foglalkoztatási paktum keretében konzorciumi munkaértekezletet tartottunk, melyen
megtörtént a 2. főtevékenységhez kapcsolódó eljárásrend és munkamódszer részleteinek pontosítása.
Tárgyalásokat folytatott a paktumiroda bátonyterenyei nagyvállalattal létszámbővítéshez kapcsolódó
támogatási igényről.
A helyi paktumoknál elkészítettük a költségvetés részletes alátámasztását az Ügynökségre nézve,
amely a konzorciumi partnereknek mintaként szolgál saját hasonló tevékenységük támogatása
érdekében.
Konzorciumi munkaértekezletet tartottunk a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál a „Nógrádi Szabad
Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum képviselői számára, ahol az előkészítést záró
mérföldkőig teljesítendő feladatok gyakorlati kérdéseiről és ütemezéséről volt szó.
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Részt vettem Budapesten egy paktum koordinációs rendezvényen, ahol megyei, megyei jogú városi és
helyi paktumok szakemberei osztották meg tapasztalataikat, jó gyakorlataikat a menedzsment és
szakmai feladatok tervezésével, előre haladásával kapcsolatban.
Salgótarján, 2017. augusztus 28.
Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2017. május, június, július és augusztus hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. május, június, július és augusztus hónapban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót.
A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatban előírtak
fokozott figyelemmel kísérésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2017. szeptember 21.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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