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PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ PROGRAMOK

1. „ÓNHULLADÉKOK FELDOLGOZÁSÁRA, TISZTÍTÁSÁRA ÉS
ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA ALKALMAS TECHNOLÓGIA
KIFEJLESZTÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSA”:
A program ideje: 2010.április 01- 2011. december 31.
A megvalósítás helyszíne: Ózd, Miskolc
Pályázati forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor Program
A program célja:
A pályázat konkrét célja, hogy az országban, főként észak-magyarországon nagy mennyiségben
megtalálható ónhulladékok mennyiségi és minőségi felmérését illetve annak kezelésére,
tisztítására és újrahasznosítására alkalmas technológiát fejlesszünk ki és optimalizáljuk. A
projekt komplex előnye, hogy az általa kidolgozandó technológia helyszíni feldolgozást tesz
lehetővé, széles területen szabadon hasznosítható, jelentős környezetterhelést megszüntetésére,
egyúttal újrahasznosításra irányuló technológiát dolgoz ki.
A projekt közhasznú terméke egy olyan technológia kialakítása, amely alkalmazásával nem
lenne szükséges a forrasztóón hulladékok külföldre szállítására, hanem a feldolgozást helyben
elvégezhetnénk és az így keletkező nagy értékű tiszta ón alapanyagul szolgálhatna a
hullámforrasztáshoz vagy akár kereskedelembe is hozható lenne a technológiát később alkalmazó
cégnek.
A projekt hatfős kutatócsapatot foglalkoztat, 2 PhD fokozatú egyetemi oktatót (köztük a társaság
ügyvezetőjét), 3 mérnököt, illetve mérnök-doktoranduszt és egy végzős anyagmérnök hallgatót.
A program adminisztratív központja a társaság ózdi székhelye, míg a kutatások főként a Miskolci
Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén (2011-ben már Intézet) illetve a Fémtani és
Képlékenyalakítástani Tanszéken az ICP kémiai vizsgálatok pedig ózdi laborban történnek.
Menedzsment: főállású foglalkoztatott 1 fő , megbízásos jogviszony 6 fő
1 fő projekt menedzser, 1 fő vezető kutató, 4 fő kutató, 1 fő kisegítő asszisztens
A program összköltsége:

56 696 600 Ft

NKTH támogatás a KFT részére:

53 696 600 Ft

Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig
befolyt előleg összege:

24 459 000Ft
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2. „TANULJ ÓZDON, HOGY ÚJRA DOLGOZHASS”:
A program ideje: 2010. október 01- 2012. július 31.
A megvalósítás helyszíne: Ózd
Pályázati forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A program célja:
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.1.1.09/7 (Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek) kiírására benyújtott programterv, egyben
elfogadott része az LHH33 – „Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben” című az ózdi kistérségben megvalósítandó projektcsomagnak. A projekt
kezdetének a társaságon kívül álló, adminisztratív jellegű csúszása miatt az elmúlt év őszétől a
TÁMOP 5.1.1.-09/7-2009-0019 sz. 100%-ban támogatott pályázati program keretében zajlik.
A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon az LHH ózdi kistérségi program céljainak
megvalósításához, ezen belül a foglalkoztathatósági feltételek fejlesztése révén a kistérség
felzárkóztatásának előmozdítása.
A projekt megvalósítása során 75 fő programba vont munkanélküli embernek - ezen belül
fókuszálva az ózdi kistérségben az alacsony iskolai végzettségűekre, elavult, nem piacképes
szakmával rendelkezőkre, romákra, pályakezdő fiatalokra, 50 éven felüliekre és a GYED-ről,
GYES-ről visszatérő nőkre - nyújt segítséget komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával a
munkaerőpiacra való visszakerüléshez. A projekt résztvevői közül 60 fő OKJ képzésen vesz
részt, ebből 48 fő kerül alkalmazásra a társaságunk állományában a képzés utolsó 3 hónapjában,
majd az oklevél megszerzését követően további 3 hónapig.
A program során az alábbi szakmákban OKJ képzés kerül lebonyolításra: Bútorasztalos, CNC
gépkezelő, Minősített hegesztő, Varrómunkás
A programban 4 fő, felsőfokú humán végzettségű mentor dolgozik, egy szakmai vezető
irányításával. A projekt menedzsmentje a programvezető, pénzügyi és esélyegyenlőségi
munkatársból áll. A kiválasztott ügyfelek – mentoraink által - egyéni és csoportos felkészítésen
vesznek részt a képzés megkezdése előtt. A képzések gyakorlati része azon munkáltatóknál
zajlik, amelyek szándéknyilatkozatukban ezt vállalták, ill. vállalják.
A képzés utolsó három hónapjától kezdve 6 hónapon keresztül foglalkoztatjuk heti 30 órában a
résztvevőket azon munkáltatóknál, akik vállalják a résztvevők továbbfoglalkoztatását minimum 3
hónapig, minél nagyobb létszámban. A 6 hónapos foglalkoztatás munkabérét társaságunk a
pályázati támogatás által fedezi, a taneszközöket és a munkaruhát a képző szervezet biztosítja, a
munkáltatóknak a munkaeszközöket kell csupán biztosítaniuk.
Mentoraink és tanácsadóink folyamatosan figyelemmel kísérik az ügyfeleket a program során,
segítséget nyújtanak az egyéni problémáktól a tanuláson keresztül a munkavégzés során a sikeres
elhelyezkedés érdekében.
Menedzsment: főállású foglalkoztatott 7 fő, megbízásos jogviszony 1 fő
1-1 fő projekt menedzser, szakmai vezető, gazdasági vezető, esélyegyenlőségi munkatárs
4 fő mentor,
A program összköltsége:
116 865 820 Ft
Támogatás a KFT részére:
116 865 820 Ft
Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig
befolyt előleg összege:
40 903 037 Ft
3

3.

„KÖZFOGLALKOZTATÁSI MENTORI SZOLGÁLTATÁS”:

A program ideje: 2011. április 01- 2011. szeptember 30.
A megvalósítás helyszíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
Pályázati forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
A projekt célja:
Hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, de munkavállalásra képes és kész, közöttük
kiemelten a bérpótló juttatásban részesülők személyes segítése, a munkaerő- piaci
szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségeinek javítása, az érintettek
foglalkoztatásának elősegítése, a munkaadói kapcsolatok erősítése, a munkába állás, a
munkahelyi beilleszkedés megkönnyítése érdekében.
A projektet az ózdi, kazincbarcikai és edelényi kistérségben kívánjuk megvalósítani, négy
munkaügyi kirendeltség vonzáskörzetében. Döntően a kistérségi központokban, továbbá
Putnokon bonyolódik a szolgáltatás.
A projekt keretében mentori szolgáltatást kívánunk nyújtani legalább 1100 fő, bérpótló
juttatásra jogosult és álláskeresőként nyilvántartott személyek munkaerő-piaci esélyeinek
növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében.
A célcsoportból kiválasztott ügyfelekkel a kapcsolatfelvételt követően, tájékoztatás felvilágosítás,
információnyújtás következik e szolgáltatással kapcsolatban. Ezután az ügyfél bevonásra
kerülnek a munkaügyi központ szolgáltatási rendszerébe. Az érdemi munka az álláskereső
elhelyezkedését
akadályozó
tényezők/körülmények
feltárásával
kezdődik,
melyek
kiküszöböléséhez mentoraink támogatást nyújtanak. Az igények alapján álláskereséséi és egyéb
tanácsadással segítjük ügyfeleinket a munkaerő-piacra való visszakerülés érdekében.
A mentor személyes konzultáció nyújtásával segíti az érintett hátrányos helyzetű álláskeresők
munkakészségének erősítését, munkakompetenciájának fejlesztését a marginalizálódás, ill. az
inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében. A motivált ügyfeleket képzésre irányítjuk a
célcsoportból, és mindent elkövetünk a képzésben tartásuk érdekében.
Feltérképezzük a potenciális munkaadókat (önkormányzatok, egyházak, vállalkozások),
kapcsolatteremtés és állásajánlatok célirányos feltárása, ügyfeleink munkába helyezése
érdekében. A munka hatékonysága, valamint a sikeresebb elhelyezkedés érdekében a bevont
ügyfelek legalább 20%-át egyéni és 20%-át csoportos tanácsadással segítjük.
A projekt magvalósítását 11 fő mentor látja el főállásban, egy megbízással foglalkoztatott
programvezető irányításával.
Menedzsment: főállású foglalkoztatott 11 fő, megbízásos jogviszony 2 fő
11 fő mentor,1 fő projekt menedzser, 1 fő gazdasági munkatárs
A program összköltsége:

31 615 452 Ft

Kormányhivatal támogatás a KFT részére:

31 615 452 Ft

Ebből a 2010. évi beszámoló elkészítéséig befolyt összeg:

0Ft
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4. „A SAJÓKAZAI TELEPRŐL AZ INTEGRÁCIÓ ÚTJÁN”
A projekt megvalósításának időpontja: 2009.szeptember 01-2011.április 30.
A projekt megvalósításának helyszíne: Sajókaza
Pályázati forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A projekt célja:
Az Amrita Pályaorientációs Baráti Kör, mint főpályázó és társaságunk, mint konzorciumi
partner valósítja meg az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező sajókazai romák
képességfejlesztő, önálló életvitelt elősegítő programját a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0069
azonosító számon regisztrált pályázatával.
Társaságunk a projekt során megvalósuló tréningek és felzárkóztató oktatások lebonyolítását
szervezi, végzi alvállalkozó bevonásával.
A program összköltsége:
Támogatás a KFT részére:
Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg:

1 633 825 Ft
1 633 825 Ft
0 Ft

5. „KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK A MISKOLCI EGYETEM
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KARÁNAK VÉGZŐS HALLGATÓI,
DOKTORANDUSZAI ILLETVE KEZDŐ MÉRNÖKEI SZÁMÁRA”
A projekt megvalósításának időpontja: 2009.április 01-2011.január 31.
A projekt megvalósításának helyszíne: Ózd, Miskolc
Pályázati forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor Program
A projekt célja:
A fentebb is említett, 100 %-ban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Baross
Gábor Programja által támogatott pályázati projekt utolsó egy hónapja érintette a 2010-es évet.
Ebben az egy hónapban gyakorlatilag a program sikeres zárása és elszámolása történt.
A projekt konkrét eredménye, hogy 6 fő (végzős hallgatók, doktoranduszok) 1-1 hónapos
külföldi tanulmányúton vettek részt a Leobeni Egyetemen vagy a Freibergi Műszaki Egyetemen.
A 10 hónapos projekt a komplexitásra törekedett, ezért személyre szabott, speciális szakmai
felkészítést, szakmailag és helyszínileg aktualizált EU-ismereteket és humánjellegű felkészítést
(álláskeresési technikák oktatása) is tartalmazott.
Alapvető célként tűztük ki azt, hogy szaporítsuk az észak-magyarországi régióban képzett és itt
elhelyezkedni kívánó műszaki szakemberek szakmai és általános tudásalapját, valamint
megkönnyítsük számukra a régió iparában illetve felsőoktatásában, kutatóhelyein való tartós
elhelyezkedést és az EU-kompatibilis szakmai és tudományos ismeretek alkalmazását.
Társaságunk szakmai partnere volt a projektben a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Karának Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke.
A program összköltsége:
Támogatás a KFT részére:
Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg:

8 632 125 Ft
8 632 125 Ft
8 632 125 Ft
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NEM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ PROGRAMOK
1.
MENTORIÉS
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK
AZ
KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT RÉSZÉRE

B-A-Z

MEGYEI

A program ideje: 2011. január 01- 2011. április 30.
A megvalósítás helyszíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
A program célja:
Az B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ a TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című konstrukciójában megvalósult
program keretében az észak-magyarországi régióban élő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív
személyek munkaerő-piaci (re)integrációját megvalósító programot bonyolított le a 2009-es
évben. Társaságunk a megbízást nyílt közbeszerzési eljáráson a B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ felhívására beadott árajánlat alapján kapta meg.
A program célja mentori szolgáltatás biztosítása a Sajó-Bódva térségben élő, a Munkaügyi
Központ által megnevezett hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek számára négy bázishelyen
(Edelény, Kazincbarcika, Ózd, Putnok).
A mentori szolgáltatásba összesen 180 fő bevonását tervezik, akiknek ellátására társaságunk 4
mentort biztosít.
A mentorok feladata a bevont, illetve bevonásra kerülő álláskeresők személyes segítése a
munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése. A mentori tevékenység az
együttműködési kötelezettség teljesítéséhez a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az
állami vagy más szervezetekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a
munkahelyen történő beilleszkedéshez, az érdeklődésnek és képességnek megfelelő képzésben
való részvételhez és képzésben maradáshoz nyújt személyre szabott segítséget.
Menedzsment: megbízásos jogviszony 3 fő, 1 fő vállalkozó (4 fő mentor)
A program összköltsége:
Bevétel:
Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg:

2 087 783 Ft
4 226 200 Ft
1 690 480 Ft

2. „AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ÉLŐ, MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ MENTORI ÉS
MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK”
A program ideje: 2010. március 01- 2013. február 28.
A megvalósítás helyszíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
A program célja:
Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (új nevén Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretén
belül keresett humánszolgáltatókat három éves TÁMOP 1.1.1. programjához. Társaságunk a
miskolci székhelyű Regionális Civil Központ vezetése alatt álló, több kistérséget is lefedő
konzorcium tagjaként Sajó-Bódva körzetre vonatkozóan adott be nyertes árajánlatot.
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A mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások elsődleges célja az észak-magyarországi régióban
élő, megváltozott munkaképességű személyek programba történő bevonásának, a rehabilitációs
program sikeres befejezésének, valamint munkaerő-piaci kivezetésének elősegítése.
Ennek keretében társaságunk számszerűsített feladata 176 fő részére mentori szolgáltatás,
valamint 141 fő részére humán tanácsadás. A tervek szerint 70 fő részesül pszichológiai
tanácsadásban, 70 fő csoportos tanácsadásban, mindez 2010. március 01. és 2013. február 28.
között, négy munkaügyi kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok - hatáskörében.
A tevékenység célja az ózdi, putnoki, kazincbarcikai és edelényi körzetekben élő, hátrányos
helyzetű álláskereső és inaktív személyek programba történő bevonása és „programban tartása”.
Management: megbízásos jogviszony 6 fő, 3 fő vállalkozó
5 fő mentor, 1 fő pszichológus, 3 fő tanácsadó
A program összköltsége:
Bevétel:
Ebből a 2010. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg:

29 594 695 Ft
34 208 100 Ft
6 555 890 Ft

TÁMOGATÁSOK ÉVES KIMUTATÁSA
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium:
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
(Üzemanyag jöv. visszatérítés)
Összesen

22 776 e Ft
9 011 e Ft
3 533 e Ft
422 e Ft
35 742 e Ft

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT ÉVES JUTTATÁSOK
Bérköltség (bruttó)
Ügyvezető
Programvezető
Baross G. Program*
Programvezető

Járulék

Összesen:

3 600 000.-Ft
2 250 000.-Ft

972 000.-Ft
546 7550.-Ft

4 572 000.-Ft
2 796 750.-Ft

552 000.-Ft

149 040.-Ft

701 040.-Ft

TÁMOP 5.1.1*
* 100 %-ban támogatott bér- és járulékköltségek
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