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Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13-ai ülésére
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

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.
1. Szakmai tevékenység
Részt vettem az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring
Bizottságának ülésén Győrben.
A paktumiroda munkatársával részt vettünk az Euroskills 2018 budapesti rendezvényén és az azt
kísérő szakmai konferencián.
A paktumirodával részt vettünk a Zukunft Personal Hungary rendezvényén Budapesten, ahol a
Pénzügyminisztérium felkérésére panelbeszélgetésbe kapcsolódtam be.
Részt vettem a Nógrád megye és Besztercebánya megye között zajlott, együttműködést megalapozó
operatív egyeztetésen Besztercebányán.
Jelen voltam Szécsényben a TOP 50 kiadvány bemutatóján és a kamarai díjak átadásán.
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött 1-2. körös szerződések szerinti, nyilvánosság
biztosításával összefüggő feladatokat.
Az Ügynökség munkatársainak ingyenes informatikai képzést szerveztünk a NYITOK iroda
támogatásával.

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység
A megyei foglalkoztatási paktum keretében folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei
nagyvállalatok részéről. Sikeresen lezajlott a projekt éves helyszíni ellenőrzése, hiányokat a
Közreműködő Szervezet nem tárt fel. Két HR klub eseményt szerveztünk Hollókőn a motiváció,
illetve a fizetés témái köré csoportosítva. Lebonyolítottuk a pályaválasztási őszi rendezvénysorozat
programját a Kormányhivatallal együttműködésben (2 pályaorientációs fórum pedagógusoknak, 2
„Szakmára fel!” pályaválasztási kiállítás, karrierbörze, „Mérnöknek lenni kell!”). Jóváhagyásra került
a korábbi időszakban benyújtott kifizetési kérelem.
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél – folyamatos volt a támogatási kérelmek
befogadása a KKV-k részéről. A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum
Irányító Bizottsága kétszer ülésezett. Szécsényben megszerveztük az éves, sajtónyilvános
Foglalkoztatási Fórumot, ahol az éves beszámoló elfogadásra került, illetve új szervezet csatlakozott a
paktumhoz. Részt vettünk a térségben szervezett Állás és Képzési Börze rendezvénysorozaton.
A támogatás elszámolás „felpörgetése” érdekében a Közreműködő Szervezet kérésére felgyorsítottuk
a kifizetési kérelmek benyújtását mindkét paktumban. A mai napig 3-3 kérelem került hiánypótlásra,
majd jóváhagyásra. A 6-7. mérföldkövekhez kapcsolódóan elkészítettük és benyújtottuk a szakmai
beszámolókat.
Mindhárom paktumban elvégeztük és a szakmai beszámolóval benyújtottuk a Pénzügyminisztérium
útmutatása alapján a konzorciumi szintű paktum minősítést. Egyeztetést folytattunk a Közreműködő
szervezettel a 2018. évi eredményességi indikátorok várható teljesítéséről a megyei, és a két helyi
paktumra vonatkozóan. A köztes időszakra tett vállalások mindegyik paktumnál gond nélkül
teljesülni fognak. A paktumiroda és a helyi paktumok gazdaságfejlesztési menedzsere részt vett a
Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumán.
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Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt
keretében elindult az együttműködés két salgótarjáni és egy bátonyterenyei nagyfoglalkoztatóval,
melynek keretében a konzorciumi tagok közreműködésével képzések, illetve mentálhigiénés
tanácsadás valósul meg. Két kitelepülés történt az időszak alatt, egy a salgótarjáni Megajátszóház, egy
pedig az állásbörze alkalmával. Utóbbinak a Család és KarierPONT társszervezője volt családbarát
program biztosításával. Elkészítettük a projekt honlapját (www.nocsak.com), munkáltatói szórólapot,
illetve őszi hírlevelünket. 2019 januárra nyílt képzés szervezését indítottuk el „Vonzó munkahely
leszünk” címmel.
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében részt vettünk a
Balassagyarmaton szervezett Infó Napon, ahol a TAPE 2. körös pályázatok benyújtásához kaptunk
segítséget. Az érintett időszakban személyesen, és más csatornákon is folyamatosan egyeztettünk a
szlovák és helyi partnerekkel, illetve koordinációt végeztünk annak érdekében, hogy november 12-re
mind a nyolc összehangolt projekt megfelelően kidolgozásra és benyújtásra kerüljön. A program
Közös Titkárságával Budapesten két operatív egyeztetést tartottunk a projektek tartalmáról. A
pályázatok mindegyike benyújtásra került a november 12-i határidőre.
Salgótarján, 2018. november 23.
Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2018. szeptember, október és november hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. szeptember, október és november 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, 2018. december 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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