
   

 

 

 IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÜLÉS

 A Paktumszervezet Irányító 

Csoportja 2021 Május 5-én 

ismét összeült, hogy az előző 

időszak tevékenységeit 

áttekintse, valamint döntést 

hozzon néhány fontos 

kérdésben. 

A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 2021. I. 

negyedévben folytatta a 

projektben vállalt szakmai 

feladatait. A bevonható 

inaktív célcsoport elérése és 

az ügyfelek részére nyújtott 

mentorszolgáltatás során a 

vírushelyzetre tekintettel 

előtérbe került a 

telekommunikációs 

csatornákon történő 

kapcsolattartás, de időpont 

egyeztetéssel személyes 

ügyfélfogadásokra is 

biztosított lehetőséget. A 

járási Foglakoztatási 

Osztállyal történő 

együttműködés keretében 

az álláskeresők 

közfoglalkoztatásba 

vonásának lehetőségét 

népszerűsítették az ügyfelek 

körében. 

A Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részéről a 

projekthez kapcsolódóan 

2021. január 01. és március 31 

között összesen 2 fő 

bérköltség-támogatási és 11 

fő szolgáltatási 

létszámbevonás valósult 

meg, ebből mind a 13 fő a 

Tiszakécskei járáshoz 

köthetően történt. 

Sikerként könyvelhető, hogy 

a projektben vállalt 

indikátorszámokat a 

tervezett értékéhez képest 

jelentősen túlléptük. 

A konzorciumi tagok 

beszámolóit követően az 

Irányító Csoport tagjai 

megvitatták a projekt hat 

hónappal (decemberig) 

történő hosszabbításának 

lehetőségét, tekintettel a 

projekt költségvetésében 

előre látható költség-

megtakarításra, valamint a 

veszélyhelyzettel is 

összefüggésben felmerült 

szolgáltatás-igényre. Mivel a 

hosszabbítás időtartama 

hasznosan eltölthető, és a 

tevékenységekkel további 

eredményeket lehet elérni, a 

jelenlévő tagok 

egyhangúlag fogadták el, és 

indítványozták a projekt 

zárás időpontjának 

december 20-ig történő 

meghosszabbítását. 

 Az ülésen szó esett még a 

paktum-tevékenység 

minősítésének folyamatáról, 

mint a projektzárás feltétele, 

valamint a soron következő 

rendezvények szervezésének 

előkészítéséről is. 
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ONLINE WORKSHOPOK 
 

 A Paktumszervezet a 

pandémiával összefüggő 

korlátozásokra hivatkozva 

számos rendezvényét online 

workshop formában fogja 

megtartani 2021. év során. 

 Ebben a Bács-Kiskun Megyei 

Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. lesz a 

Paktumszervezet partnere, 

amelynek munkatársai 

vállalták  ezen rendezvények 

lebonyolítását. A nonprofit 

szervezet erre a június 

hónapban lefolytatott 

beszerzési eljárás 

nyerteseként vált jogosulttá. 

 

 A vállalkozói megbeszélések 

során a térség érintett 

szereplői részére befektetés-

ösztönzés és a már látható 

időszak gazdaságfejlesztési 

forrásainak tervezett 

allokációinak témájában 

lesznek tájékoztató 

előadások és partnerség-

építő online foglalkozások. Itt 

koordináció-ösztönzés és 

kapcsolódó projekt-

javaslatok is elhangzanak 

majd. 

 A térség termelő-, 

feldolgozó- és szolgáltató 

vállalkozásait várjuk majd 

szűkebb körű (15-30 fős) 

megbeszélésre  gazdaság-

fejlesztési és piacra jutási 

információkkal, jó 

gyakorlatok bemutatásával. 

 

 A BKMFÜ az online alkalmak 

mellett a paktumszervezet 

által lefedett térség húzó-

ágazatainak fejlesztésére, 

illetve Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Tervében 

szereplő egyedileg 

meghatározott fejlesztési 

övezetek biztosította 

lehetőségek kihasználása 

érdekében stratégiai 

fejlesztési dokumentumot is 

készít, amelyek a térség 

gazdaságfejlesztési, és 

befektetés-ösztönzési céljait 

fogja elősegíteni. 

 

 

Online alkalmainkon is 

várunk minden kedves 

érdeklődőt! 
 

 

 

 

 

 

Felelős szerkesztő:  Sotus Róbert 

Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda:  6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 

e-mail:  sotus.robert@tiszakecske.hu 

tel.: 06-76-542-030 


