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1. A „Helyi Foglalkoztatási Együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti 

járásban” Irányító Csoportja által az 1/2019. (III.12.) számú I.CS. határozatával elfogadott, majd a 

9/2019. (VII.23.), valamint a 4/2021. (II.05.) számú I.CS. határozatával módosított ’Munkaterv és 

Rendezvényterv 2018-2021 évekre’ dokumentum Éves ülésterv és Rendezvényterv táblázat helyébe 

az Irányító Csoport 11/2021. (IX.21.) számú I.CS. határozata szerint az alábbi táblázat lép: 
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Éves ülésterv 

 

Ülés megnevezése Időpontja, helyszíne Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

1 
Foglalkoztatási 

fórum alakuló ülés 

2018. október 25. 

Tiszakécske 

Foglalkoztatási fórum alakuló ülése, 

paktumok fenntartható működésére is 

garanciákat nyújtó, paktumot alapító 

együttműködési megállapodás aláírása. 

A térség foglalkoztatási helyzetét bemutató 

helyzetelemzés és paktum, megállapodás 

területi szintjére vonatkozó foglalkoztatási 

stratégia bemutatása. 

Megalakult Foglalkoztatási 

fórum, aláírt partnerséget 

megalapító dokumentum. 

Bemutatott helyzetelemzés, 

stratégia. 

Paktum partnerség tagjai 

2 
1. Irányító Csoport 

ülés 

2018. október 29. 

Kecskemét 

A térség Paktum Irányító Csoportjának 

megalakulása, Paktum iroda felállítása. 

A foglalkoztatási paktum 

stratégiájának/akciótervének megvalósítására 

munkaprogram, ügyrend, munkaterv, 

stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló 

projekttervek bemutatása. 

Foglalkoztatás, képzések megkezdésének 

előkészítése. 

Megalakult Irányító Csoport 

felállt Paktum iroda. 

Bemutatott munkaprogram, 

ügyrend, munkaterv, 

projekttervek. 

Megvitatott foglalkoztatás és 

képzés indítás. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

3 
2. Irányító Csoport 

ülés 

2019. március, 

Kecskemét 

Foglalkoztatás, képzések megkezdésének 

megvitatása, javaslatok megfogalmazása, Első 

közbenső indikátor monitoring és jelentés 

értékelése. 

1. Foglalkoztatási fórum, Munkavállalói 

tájékoztató rendezvény 1, Workshop-sorozat 1 

előkészítése. 

Értékelt Foglalkoztatás, 

képzések megkezdése, Első 

közbenső indikátor monitoring 

és jelentés. 

Előkésztett 1. Foglalkoztatási 

fórum, Munkavállalói 

tájékoztató rendezvény 1, 

Workshop-sorozat 1 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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4 
1. Foglalkoztatási 

fórum 

2019. március, 

Tiszakécske 

Tájékozódás a térség munkaerő-piaci 

helyzetéről; a felmerülő problémák okainak 

elemzése; információ szolgáltatása az 

érdekeltek számára; a munkaerő-piaci 

projektjavaslatok megfogalmazása; a 

szereplők közötti információáramlás és a 

vélemények csere biztosítása; a szereplők 

közötti kezdeményezések összehangolásának, 

a partnerségek kialakulásának segítése 

Tájékoztatott 30 fő meghívott Paktum partnerség tagjai 

5 
3. Irányító Csoport 

ülés 

2019. július, 

Kecskemét 

Workshop-sorozat 1,Vállalkozói 

megbeszélések helyi termék 1, 

Pályaválasztási napok előkészítése. 

Munkaterv és költségterv fél éves 

felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Előkészített Workshop-

sorozat 1,Vállalkozói 

megbeszélések helyi termék 

1, Pályaválasztási napok. 

Felülvizsgált, szükség szerint 

módosított munkaterv és 

költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

6 
4. Irányító Csoport 

ülés 

2019. november, 

Kecskemét 

Második közbenső indikátor monitoring 

és jelentés értékelése. 

2. Foglalkoztatási Fórum, Workshop-

sorozat előkészítése. 

Vállalkozói megbeszélés, Pályaválasztási 

nap értékelése. 

Irányító Csoport éves beszámoló 

előkészítése 

Értékelt Második közbenső 

indikátor monitoring és 

jelentés. 

Előkészített 2. 

Foglalkoztatási Fórum, 

Workshop-sorozat 

Értékelt Vállalkozói 

megbeszélés, Pályaválasztási 

nap. 

Előkésztett Irányító Csoport 

éves beszámoló. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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7 
2. Foglalkoztatási 

fórum 

2019. december, 

Tiszakécske 

Tájékozódás a térség munkaerő-piaci 

helyzetéről; a felmerülő problémák 

okainak elemzése; információ 

szolgáltatása az érdekeltek számára; a 

munkaerő-piaci projektjavaslatok 

megfogalmazása; további javaslatok 

előkészítése az éves munkaprogramhoz; a 

szereplők közötti információáramlás és a 

vélemények csere biztosítása; a szereplők 

közötti kezdeményezések 

összehangolásának, a partnerségek 

kialakulásának segítése. 

Irányító Csoport beszámoló bemutatása és 

megvitatása az éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Bemutatott és megvitatott 

Irányító Csoport beszámoló 

az éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Tájékoztatott 30 fő 

meghívott 

Paktum partnerség tagjai 

8 
5. Irányító Csoport 

ülés 

2019. december, 

Tiszakécske 

Munkaterv és költségterv éves 

felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása. 

2020. évi munkaterv és költségterv 

előkészítése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Felülvizsgált, szükség szerint 

módosított munkaterv és 

költségterv. 

Előkészített 2020. évi 

munkaterv. 

Elfogadott 2020. évi 

költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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6. Irányító Csoport 

ülés 

2020. március, 

Tiszakécske 

NEM KERÜL 

MEGRENDEZÉSRE 

(a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

Covid-19 járványügyi 

helyzet miatt) 

Harmadik közbenső indikátor monitoring 

és jelentés értékelése. 

3. Foglalkoztatási fórum, Workshop-

sorozat 3 előkészítése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Értékelt Harmadik közbenső 

indikátor monitoring és 

jelentés. 

Előkészített 3. 

Foglalkoztatási fórum, 

Workshop-sorozat 3. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

10 
3. Foglalkoztatási 

fórum 

2020. március, 

Tiszakécske 

NEM KERÜL 

MEGRENDEZÉSRE 

(a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

Covid-19 járványügyi 

helyzet miatt) 

Tájékozódás a térség munkaerő-piaci 

helyzetéről; a felmerülő problémák okainak 

elemzése; információ szolgáltatása az 

érdekeltek számára; a munkaerő-piaci 

projektjavaslatok megfogalmazása; a 

szereplők közötti információáramlás és a 

vélemények csere biztosítása; a szereplők 

közötti kezdeményezések összehangolásának, 

a partnerségek kialakulásának segítése 

Tájékoztatott 30 fő meghívott Paktum partnerség tagjai 

11 
7. Irányító Csoport 

ülés 

2020. május, 

Tiszakécske 

NEM KERÜL 

MEGRENDEZÉSRE 

(a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

Covid-19 járványügyi 

helyzet miatt) 

Munkavállalói tájékoztató rendezvény 2 

előkészítése. 

Munkaterv és költségterv fél éves 

felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Előkésztett Munkavállalói 

tájékoztató rendezvény 2. 

Felülvizsgált, szükség szerint 

módosított munkaterv és 

költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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8. Irányító Csoport 

ülés 

2020. július, 

Kecskemét 

Harmadik közbenső indikátor monitoring és 

közbenső monitoring jelentés értékelése. 

Negyedik közbenső indikátor monitoring és 

közbenső monitoring jelentés előkészítése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

’Munkaterv és Rendezvényterv 2018-2021 

évekre’ dokumentum felülvizsgálata. 

Értékelt Harmadik közbenső 

indikátor monitoring és 

jelentés.  

Előkészített Negyedik közbenső 

indikátor monitoring és 

jelentés. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Felülvizsgált ’Munkaterv és 

Rendezvényterv 2018-2021 

évekre’ dokumentum 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

13 
4. Foglalkoztatási 

fórum 

2020. szeptember, 

Tiszakécske 

NEM KERÜL 

MEGRENDEZÉSRE 

(a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

Covid-19 járványügyi 

helyzet miatt) 

Tájékozódás a térség munkaerő-piaci 

helyzetéről; a felmerülő problémák okainak 

elemzése; információ szolgáltatása az 

érdekeltek számára; a munkaerő-piaci 

projektjavaslatok megfogalmazása; további 

javaslatok előkészítése az éves 

munkaprogramhoz; a szereplők közötti 

információáramlás és a vélemények csere 

biztosítása; a szereplők közötti 

kezdeményezések összehangolásának, a 

partnerségek kialakulásának segítése. 

Irányító Csoport beszámoló bemutatása és 

megvitatása az éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Bemutatott és megvitatott 

Irányító Csoport beszámoló az 

éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Tájékoztatott 30 fő meghívott 

Paktum partnerség tagjai 
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9. Irányító Csoport 

ülés 

2020. október, 

Tiszakécske 

NEM KERÜL 

MEGRENDEZÉSRE 

(a kihirdetett 

veszélyhelyzet és a 

Covid-19 járványügyi 

helyzet miatt) 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése; 

Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2 

előkészítése. 

Munkaterv és költségterv éves felülvizsgálata, 

szükség szerinti módosítása. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Értékelt munkaerőpiaci 

szolgáltatások; előkészített 

Vállalkozói megbeszélések 

helyi termék 2 

Felülvizsgált, szükség szerint 

módosított munkaterv és 

költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

15 
10. Irányító Csoport 

ülés 

2021. február, 

Kecskemét 

Ötödik közbenső indikátor monitoring és 

közbenső monitoring jelentés értékelése. 

’Munkaterv és Rendezvényterv 2018-2021 

évekre’ dokumentum felülvizsgálata. 

2021. évi költségterv előkészítése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Szakmai szolgáltatások (3db workshop a 

befektetés-ösztönzésre vonatkozóan, 2db 

vállalkozói megbeszélés a helyi termékekre 

vonatkozóan) előkészítése. 

Értékelt Ötödik közbenső 

indikátor monitoring és 

közbenső monitoring jelentés. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Felülvizsgált ’Munkaterv és 

Rendezvényterv 2018-2021 

évekre’ dokumentum. 

Értékelt 2021. évi költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Előkészített szakmai 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

rendezvények. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

16 
11. Irányító Csoport 

ülés 

2021. május, 

Tiszakécske 

Projekt zárás feltételeként minősítés 

megszerzésének előkészítése, önminősítések 

elfogadása. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Projektidőszak-hosszabbítás megvitatása és 

elfogadása. 

Előkészített és elfogadott 

Paktum időközi önminősítés. 

Elfogadott projektidőszak-

hosszabbítási kérelem. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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5. Foglalkoztatási 

fórum 

2021. szeptember, 

Tiszakécske 

Irányító Csoport beszámolójának megvitatása 

az éves munkaprogram és költségvetés 

végrehajtásáról; tájékozódás a térség 

munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő 

problémák okainak elemzése; információ 

szolgáltatása az érdekeltek számára; a 

munkaerő-piaci projektjavaslatok 

megfogalmazása; további javaslatok 

előkészítése az éves munkaprogram 

megvalósításához; a szereplők közötti 

információáramlás és a vélemények csere 

biztosítása; a szereplők közötti 

kezdeményezések összehangolásának, a 

partnerségek kialakulásának segítése. 

Tájékoztatott 30 fő meghívott Paktum partnerség tagjai 

18 
12. Irányító Csoport 

ülés 

2021. szeptember, 

Tiszakécske 

Projektidőszak-hosszabbítás kapcsán a 

munkaterv és költségterv felülvizsgálata, 

szükség szerinti módosítása. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Beszerzett szakmai szolgáltatásokról szóló 

jelentés elfogadása. 

Felülvizsgált, szükség szerint 

módosított munkaterv és 

költségterv. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Elfogadott szakmai 

szolgáltatás-beszerzés jelentés 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

19 
13. Irányító Csoport 

ülés 

2021. november, 

Kecskemét 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Projekt záró minősítés megszerzésének 

előkészítése. 

Projekttervek felülvizsgálata és a beszámoló 

elfogadása. 

Projektzáró esemény rendezvényszervezés 

tervezet elfogadása. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Előkészített Paktum záró 

minősítés. 

Elfogadott projektterv-

beszámoló. 

Elfogadott projektzáró 

rendezvényszervezés tervezet 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 
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14. Irányító Csoport 

ülés 

2021. december, 

Kecskemét 

6. Foglalkoztatási fórum, sajtónyilvános 

ünnepélyes projektzáró rendezvény 

előkészítése. 

Irányító Csoport éves záróbeszámoló 

előkészítése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. 

Előkészített 6. Foglalkoztatási 

fórum, sajtónyilvános 

ünnepélyes projektzáró 

rendezvény. 

Előkészített Irányító Csoport 

éves záróbeszámoló. 

Értékelt Munkaerőpiaci 

szolgáltatások. 

Irányító Csoport tagjai 

ügyrend szerint 

21 
6. Foglalkoztatási 

fórum 

2021. december, 

Tiszakécske 

A megvalósult program értékelése; 

tájékozódás a térség munkaerő-piaci 

helyzetéről; a felmerülő problémák okainak 

elemzése; információ szolgáltatása az 

érdekeltek számára; a munkaerő-piaci 

projektjavaslatok megfogalmazása; további 

javaslatok előkészítése az éves 

munkaprogramhoz; a szereplők közötti 

információáramlás és a vélemények csere 

biztosítása; a szereplők közötti 

kezdeményezések összehangolásának, a 

partnerségek kialakulásának segítése a 

fenntartási időszakra. 

Irányító Csoport beszámoló bemutatása és 

megvitatása az éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Bemutatott és megvitatott 

Irányító Csoport beszámoló az 

éves munkaprogram és 

költségvetés végrehajtásáról. 

Tájékoztatott 30 fő meghívott. 

Paktum partnerség tagjai 
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Rendezvénynaptár 

  
Rendezvény 

címe 

Típusa 

(tájékoztató, 

partnerségépítő, 

projektfejlesztő, 

egyeztető stb.) 

Időpontja, 

helyszíne 
Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

1 

Munkavállalói 

tájékoztató 

rendezvény 1 

tájékoztató 

2019. május, 

Tiszakécske 

2019. május, 

Lajosmizse 

A munkaerő-piaci szolgáltatásba bevontak 

számára a paktumterület gazdasági 

szereplőinek emberi erőforrás-igényeinek 

bemutatása. 

min. 40 fő résztvevő 

• Területi foglalkoztatottak 

• Területi álláskereső 

célcsoportok képviselői 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

2 

Workshop a 

munkaerő-

megtartás 

jegyében 

tájékoztató, 

partnerségépítő 

2019. 

szeptember, 

Tiszakécske 

Munkáltatói márkaépítés, munkaerő 

megtartás: munkáltatói márka stratégia és 

támogató rendszer létrehozása, a vállalat 

működéséhez szükséges tehetségeket 

odavonzása, a munkatársakat a legjobb 

teljesítményre ösztönzése kérdéseinek 

megválaszolása. 

min. 30 fő résztvevő 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

3 
Vállalkozói 

megbeszélés 

tájékoztató, 

egyeztető 

2019. 

október, 

Tiszakécske 

A helyi vállalkozások újra befektetéseinek 

elősegítése, külső befektetők vonzása a helyi 

gazdaság megerősítése szempontjából, 

településfejlesztés az önkormányzat szemével, 

pénzügyi szolgáltatások beruházási- és 

fejlesztési célok megvalósítására, hatékony 

munkaerőpótlás elősegítése 

min. 15 fő résztvevő 

• Területi önkormányzatok 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 
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Rendezvény 

címe 

Típusa 

(tájékoztató, 

partnerségépítő, 

projektfejlesztő, 

egyeztető stb.) 

Időpontja, 

helyszíne 
Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

5 
Pályaválasztási 

napok 

tájékoztató, 

pályaorientációs 

2019. 

szeptember, 

Tiszakécske 

A fiatalok pályaválasztási lehetőségeinek 

munkaerő-piaci igényekhez igazított 

bemutatása, ezzel a vállalkozások igényeinek 

megfelelő képzésbe irányított fiatalok 

számának növelése 

min. 200 részvevő 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

• pályaválasztás előtt álló és 

végzős fiatalok 

6 

Befektetés-

ösztönzés 

Workshop-

sorozat 1 

tájékoztató, 

partnerségépítő 

2021. 

szeptember 

/online/ 

A térség stratégiai ágazatának kijelölése, 

előkészítői és megvalósítói munkafolyamatok 

szervezése, koordinálása és ellátása a térségi 

gazdaságfejlesztési – befektetés ösztönzési 

célok, járási stratégia elkészítése érdekében. A 

térség érintett szereplői közötti 

koordinációban való aktív részvétel a térség 

ágazati stratégiájának megalkotása céljából. 

Projektgyűjtés a 2021-2027-es időszakra; 

projektjavaslatok besorolásának prezentációja, 

forrásallokáció tervezet; önkormányzatok 

feladata a 

gazdaságfejlesztésben/területfejlesztés és 

területrendezés eszközei, esetlegesen a már 

látható új időszak forrásaival. 

min. 30 fő résztvevő 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 
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Rendezvény 

címe 

Típusa 

(tájékoztató, 

partnerségépítő, 

projektfejlesztő, 

egyeztető stb.) 

Időpontja, 

helyszíne 
Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

8 

Vállalkozói 

megbeszélések 

helyi termék 1 

tájékoztató, 

egyeztető 

2021. 

szeptember, 

/online/ 

A térségi termelő-, feldolgozó- és szolgáltató 

vállalkozásai számára gazdaságfejlesztési 

információk átadása, a gazdálkodók 

közösségformálása és a közöttük lévő 

együttműködési hajlandóság erősítése. A helyi 

termékek és szolgáltatások piacra jutásának 

ösztönzése. 

A térség gazdaságfejlesztési elképzeléseinek 

bemutatása; a 2021-2027 között várható 

vállalkozásfejlesztési támogatások; munkaerő-

piaci támogatások; az együttműködésben rejlő 

lehetőségek bemutatása; Kkv marketing a 

gyakorlatban; jó gyakorlatok bemutatása. 

min. 15 fő résztvevő 

• Területi önkormányzatok 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

7 

Befektetés-

ösztönzés 

Workshop-

sorozat 2 

tájékoztató, 

partnerségépítő 

2021. október 

/online/ 

A térség stratégiai ágazatának kijelölése, 

előkészítői és megvalósítói munkafolyamatok 

szervezése, koordinálása és ellátása a térségi 

gazdaságfejlesztési – befektetés ösztönzési 

célok, járási stratégia elkészítése érdekében. A 

térség érintett szereplői közötti 

koordinációban való aktív részvétel a térség 

ágazati stratégiájának megalkotása céljából. 

Projektgyűjtés a 2021-2027-es időszakra; 

projektjavaslatok besorolásának prezentációja, 

forrásallokáció tervezet; önkormányzatok 

feladata a 

gazdaságfejlesztésben/területfejlesztés és 

területrendezés eszközei, esetlegesen a már 

látható új időszak forrásaival. 

min. 30 fő résztvevő 

•  Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 
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Rendezvény 

címe 

Típusa 

(tájékoztató, 

partnerségépítő, 

projektfejlesztő, 

egyeztető stb.) 

Időpontja, 

helyszíne 
Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

8 

Munkavállalói 

tájékoztató 

rendezvény 2 

tájékoztató 

2021. 

október, 

Tiszakécske 

2021. október 

Lajosmizse 

Munkaerő-piaci igényeken alapulva a 

munkaerő-piaci szolgáltatásba bevontak, 

részesítettek számának növelése 

min. 40 fő résztvevő 

• Területi foglalkoztatottak 

• Területi álláskereső 

célcsoportok képviselői 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

9 

Vállalkozói 

megbeszélések 

helyi termék 2 

tájékoztató, 

egyeztető 

2021. 

október, 

/online/ 

A térségi termelő-, feldolgozó- és szolgáltató 

vállalkozásai számára gazdaságfejlesztési 

információk átadása, a gazdálkodók 

közösségformálása és a közöttük lévő 

együttműködési hajlandóság erősítése. A helyi 

termékek és szolgáltatások piacra jutásának 

ösztönzése. 

A térség gazdaságfejlesztési elképzeléseinek 

bemutatása; a 2021-2027 között várható 

vállalkozásfejlesztési támogatások; munkaerő-

piaci támogatások; az együttműködésben rejlő 

lehetőségek bemutatása; Kkv marketing a 

gyakorlatban; jó gyakorlatok bemutatása. 

min. 15 fő résztvevő 

• Területi önkormányzatok 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 
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Rendezvény 

címe 

Típusa 

(tájékoztató, 

partnerségépítő, 

projektfejlesztő, 

egyeztető stb.) 

Időpontja, 

helyszíne 
Célja Elvárt eredmények Meghívottak 

10 

Befektetés-

ösztönzés 

Workshop-

sorozat 3 

tájékoztató, 

partnerségépítő 

2021. október 

/online/ 

A térség stratégiai ágazatának kijelölése, 

előkészítői és megvalósítói munkafolyamatok 

szervezése, koordinálása és ellátása a térségi 

gazdaságfejlesztési – befektetés ösztönzési 

célok, járási stratégia elkészítése érdekében. A 

térség érintett szereplői közötti 

koordinációban való aktív részvétel a térség 

ágazati stratégiájának megalkotása céljából. 

Projektgyűjtés a 2021-2027-es időszakra; 

projektjavaslatok besorolásának prezentációja, 

forrásallokáció tervezet; önkormányzatok 

feladata a 

gazdaságfejlesztésben/területfejlesztés és 

területrendezés eszközei, esetlegesen a már 

látható új időszak forrásaival. 

min. 30 fő résztvevő 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

9 

Sajtónyilvános 

ünnepélyes 

projekt 

zárórendezvény 

tájékoztató, 

értékelő 

2021. 

december, 

Tiszakécske 

Projekt eredményeinek értékelő bemutatása és 

megismertetése a sajtó és a szélesebb körű 

nyilvánosság felé. 

min. 20 fő résztvevő, 

2 db sajtómegjelenés 

• Területi önkormányzatok 

• Területi vállalkozások 

• Területi gazdasági és 

foglalkoztatási partnerség 

szereplői 

• Sajtó 
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2. A ’Munkaterv és Rendezvényterv 2018-2021 évekre’ dokumentum egyéb részei változatlan 

formában hatályban maradnak. 

 

3. Jelen módosítás az elfogadás napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Tiszakécske, 2021. szeptember 21. 


