
TERÜLETI PAKTUM 



A PAKTUM BEMUTATA PAKTUM BEMUTATÁÁSASA

• 2006. szeptember 25-én aláírták a Területi 

Foglalkoztatási és a Társadalmi Integráció a 

Központi Régióban Paktumot (egyezmény), 
melynek – a többi 73 mellett, ebből 11 Hargita 
megyei érdekeltségű – tagja Hargita Megye 

Tanácsa is. Nemrég megalakult a Központi Régió
Állandó Műszaki Titkársága (KÁMT), amely –
2009. szeptember 1-jén – megkezdte 
tevékenységét.



A PAKTUM EGYIK A PAKTUM EGYIK 

PROJEKTJPROJEKTJÉÉNEK BEMUTATNEK BEMUTATÁÁSASA

„Fektess be az emberekbe!” szlogennel az egyik 
partner,  a nagyszebeni Román–német Tudomány-

egyetem megkezdte „A Területi Foglalkoztatási és a 
Társadalmi Integráció a Központi Régióban 
Paktuma Állandó Műszaki Titkárságának 
Megalakítása a Központi Régióban” projekt 
végrehajtását, amelyet az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozott/a pályázat támogatást nyert a 
2007–2013-as Humánerőforrás-fejlesztési Ágazati 
Operatív Program keretében.



KKÖÖZPONTI RZPONTI RÉÉGIGIÓÓ ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI SZAKI 
TITKTITKÁÁRSRSÁÁGA (KGA (KÁÁMT) MT) ÉÉS SZEREPE/1.S SZEREPE/1.

A Központi Régió Állandó Műszaki Titkársága autonóm 
működési struktúra, célja, hogy megkönnyítse a
projektek fejlesztését az emberi erőforrás terén a 
Központi Régió társadalmi szereplői számára.

Az Állandó Műszaki Titkárság szerepe, hogy serkentse a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területi 
paktumait, továbbá a következők:

• tanácsadás a célcsoport kedvezményezetteinek olyan 
tevékenységekben, amelyek megfelelnek a Foglal-
koztatási és a Társadalmi Integráció Regionális 
Cselekvési Terveinek; 



KKÖÖZPONTI ZPONTI ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI SZAKI 
TITKTITKÁÁRSRSÁÁG  SZEREPE/2.G  SZEREPE/2.

• támogassák a paktum tagjait olyan jóváírható
projektek kidolgozásában, melyek az európai 
alapokból finanszírozhatók;

• innovatív intézkedéseket kezdeményez munka-
helyteremtés elősegítésére;

• támogatást nyújt partnerségek fejlődésére és 
ösztönzésére vonatkozó cselekvési tervek 
elkészítésében;

• támogatják a tanácsadási szolgáltatások 
fejlesztését.



KKÖÖZPONTI ZPONTI ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI SZAKI 
TITKTITKÁÁRSRSÁÁG  SZEREPE/3.G  SZEREPE/3.

A KÁMT a Regionális Paktum tagjainak nyújt 
támogatást, a foglalkoztatás és a társadalmi 
integráció terén a fejlesztő és ösztönző
kezdeményezések kapacitásának növelésére, az 
európai alapokhoz való jobb hozzáférés érdekében, 
megfelelő prioritásokat biztosít, megfelel az 
„Országos Reformterv” elsőbbségeinek, illetve „az 
igazgatási kapacitás növelésének, állami kiadások 
minősége és kezelése, a munkaerő-foglalkoztatás 
növelése és minősége javításának, a 
humánerőforrások minősége javításának”.



ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI TITKSZAKI TITKÁÁRSRSÁÁG G 
TEVTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEIGEI/1. /1. 

• támogatást nyújt tagjainak a Központi Regionális 
Paktum és a megyei partnerségeknek tanulmányok 
készítésében és találkozók szervezésében a Regionális 
Foglalkoztatási Cselekvési Tervének (RFCST) 
alkalmazása, kiigazítása, végrehajtása érdekében; 

• tanácsot ad a régióbeli uniós források magas 
felszívódási sebességének biztosításához, a paktum-
tagok ösztönzésével projektötletek azonosítása 
érdekében, a finanszírozási kérelmek előkészítésben 
és tanácsot ad a projekt végrehajtásában;



ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI TITKSZAKI TITKÁÁRSRSÁÁG G 
TEVTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEIGEI/2. /2. 

• segíti mind a paktum tagjai, mind pedig a hasonló más 
régiókban és más országokban levő struktúrák és a HRD 
SOP program kommunikációját és tájékoztatását;

• alakítja és tájékoztatja a térség szereplőit – képzések, 
tanfolyamok, szemináriumok szervezésével, a projekt 
eredményeinek nyilvánosságra hozásával és 
terjesztésével;

• a társadalmi partnerségek támogatására figyelem-
felkeltő kampányokat és akciókat rendez, hogy növelje 
az RFCST-tájékoztatást a regionális és helyi szereplők 
keretében;



ÁÁLLANDLLANDÓÓ MMŰŰSZAKI TITKSZAKI TITKÁÁRSRSÁÁG G 
TEVTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEIGEI/3. /3. 

• fejleszti a partnerségeket és ösztönzi a társadalmi partnerek 
kezdeményezéseit;

• felfrissíti az RTCST-t;

• befektet a Központi Régió emberi tőkéjébe;

• különböző forrásokat biztosít: a regionális adatbázis 
tájékoztatásához való hozzáférést, az adatok bázisa 
magában foglalja a foglalkoztatás és a társadalmi integráció
elősegítéséért tevékenykedő aktív szervezeteket;

• frissített tájékoztatást ad az európai alapok eléréséhez a 
munkaerő, a humánerőforrások és a társadalmi integráció
terén.






