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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
 

TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP HELYI FOGLALKOZTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK DUNAÚJVÁROS ÉS JÁRÁSI TERÜLETÉN” CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL 
 
A 2016. szeptember 1-jével indult és 2021. március 31. nappal záruló Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló „DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések 
Dunaújvárosban és járási területén” elnevezésű munkaerő-piaci projekt főpályázója Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata volt, konzorciumi partnere a Fejér Megyei Kormányhivatal. 
 
A projekt keretében létrejött a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum 43 szervezet (iskolák, 
önkormányzatok, nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek) összefogásával. A Paktum 
célja az volt, hogy segítse a város és járási területének kiegyensúlyozott gazdasági, foglalkoztatási és 
társadalmi fejlődését. 
 
A projekt közvetlen célja volt a foglalkoztatási igények és a képzési szükségletek összhangjának 
kimunkálása a strukturális munkanélküliség csökkentése érdekében, a hátrányos helyzetű munkanélküliek, 
inaktív személyek és közfoglalkoztatottak képzése és kompetenciafejlesztése, a foglalkoztathatóság 
javítása, valamint a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának segítése aktív 
munkaerő-piaci eszközökkel.  
 
Kiemelt együttműködő partnereink voltak:  

- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
-  Fejér Megyei Önkormányzat 
- Dunaújvárosi Egyetem 
- Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
- Útkeresés Segítő Szolgálat 
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
- a járás településeinek önkormányzatai 

 
A projekt a releváns munkaerő-piaci szereplők partnerségére alapozott jelentős foglalkoztatás 
bővítéssel közvetlenül, de annak társadalmi hatásaival közvetett módon is segítette a város céljainak 
elérését.  
 
A 620.000.000 forint európai uniós támogatás segítségével a program időszaka alatt:  

- 732 fő részesült egyéni munkatanácsadásban, 
- 198 főt sikerült bérköltség-támogatás keretében munkába helyezni, közülük 154 fő az azt 

követő 6 hónap letelte után is munkaviszonyban állt, 
- 89 fő részesült vállalkozóvá válást segítő támogatásban, 
- 118 fő sikeresen végzett el OKJ-s képzést vagy alapkompetencia-fejlesztést 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásában valósult meg. 
A projektről bővebb információt a https://dunaujvaros.hu/ oldalon olvashatnak. 
 
 
Projektmenedzser: Szakmai koordinátor: 
Szabó Imre Majorné Angyal Erzsébet 
Tel.: 25/544-335 Tel.: 25/795-690 
E-mail: foep@dunaujvaros.hu E-mail: majorne.angyal.erzsebet@fejer.gov.hu 
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