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Tisztelt Közgyűlés! 

A Közgyűlés 2015 decemberében a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal fogadta el a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2016. évi üzleti tervét. A 
vonatkozó határozatban a közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az Ügynökség likviditási 
helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi gyakorisággal 
írásban számoljon be a tulajdonosnak. 
Ugyanezen ülésen a 86/2015. (XII. 17.) Kgy. határozattal a megyei önkormányzat a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés 
ösztönző tevékenység ellátására irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő 
szervezetként – az Ügynökséget bízta meg. 
 
I. Április hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Jelen voltam a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elektronikus közbeszerzés (EKR) 
témájában szervezett tájékoztatóján. 
Részt vettem a megyei önkormányzat elnöke által iparfejlesztés témában kezdeményezett egyeztetésen 
a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol Marczinkó Zoltán vállalati kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár, illetve osztályvezetői fogadtak bennünket. A megbeszélésre szakmai anyagot és 
prezentációt készítettem. 
Kollégám képviselte az Ügynökséget a megyei területrendezési terv egyeztetésére összehívott 
salgótarjáni szakmai fórumon. 
Részt vettem az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Monitoring 
Bizottsági ülésén Pozsonyban, illetve az azt megelőző magyar oldali egyeztetésen Budapesten. 
Kollégáim jelen voltak a Megyei Felzárkózási Fórum nyitórendezvényén. A megyei Paktumiroda 
csatlakozott az együttműködési megállapodáshoz. 
Munkatársunk részt vett az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program KKV 
felhívásának Infónapján Balassagyarmaton. 
A TOP keretében további második körös projektgazdákkal kötöttünk szerződéseket nyilvánossági 
feladatok ellátására. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében Horpácson megszerveztük a második 
projektösszehangoló rendezvényt a megyében humán fejlesztési pályázatot elnyert szervezetek részére 
„Együtt adunk életutat” címmel. Ismételten azokat az EFOP, GINOP és TOP nyerteseket hívtuk meg, 
akik projektjeikben közvetlenül vagy közvetve elősegítik a foglalkoztatást. Moderált műhelymunka 
keretében részletesen feltártuk a projektek közötti kapcsolatokat, szinergiákat vagy érdekütközéseket, 
és felrajzoltuk a kooperációs hálót. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében mindkét projektnél Irányító Bizottsági ülést tartottunk, elemeztük az 
indikátorok teljesülését, illetve átbeszéltük az operatív feladatokat. A szakmai megvalósítók részt 
vettek a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum által szervezett állásbörzén és foglalkoztatási fórumon. A 
konzorciumi tagoknak szakmai és adminisztratív segítséget nyújtottunk a tavaszi KKV 
rendezvénysorozat megszervezéséhez. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében szakmai workshopon és egyeztetésen vettünk részt Pásztón, ahol jelen volt mind a négy 
megyei Család- és Karrier Pont megvalósító csapata. Elkészült az arculati kézikönyv, a közösségi 
oldal, illetve a kitelepülésekhez szükséges marketing anyagok. A projekt megvalósítók saját standdal 
vettek részt a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum által szervezett állásbörzén, ahol megtörtént az első 
bemutatkozás, illetve elindult munkaadói kapcsolatfelvétel. Az eseményt PR sajtómegjelenés követte. 
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II. Május hónapban végzett tevékenység 
 

1. Szakmai tevékenység 
 
Az Ügynökség munkatársai részt vettek Nógrád Megye Önkormányzata KEHOP-1.2.0 projektjének 
zárókonferenciáján, ahol megismerkedtek a megyei klímastratégiával. 
Részt vettem Budapesten a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata) éves közgyűlésén, ahol képviseltem Nógrád Megye Önkormányzatát, mint egyesületi 
tagot. 
Munkatársunk elvégezte a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által GDPR adatvédelmi 
témában szervezett kétnapos képzést. 
Mint a titkársági feladatokat ellátó tag, megszerveztük a Neogradiensis Régió Egyesület éves 
közgyűlését, ahol elfogadásra került az pénzügyi beszámoló. 
Részt vettem az MTA Regionális Tudományok Bizottsága által Budapesten szervezett konferencián 
„A földrajz szerepe a magyar gazdaság növekedésében” címmel. 
Folyamatosan teljesítettük a TOP keretében megkötött szerződések szerinti, nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat. 
 

2. Pályázatokhoz kapcsolódó tevékenység 
 
A megyei foglalkoztatási paktum keretében megkezdtük az éves megyei foglalkoztatási fórum 
szervezését. A Horpácson tartott második projektösszehangoló rendezvény eredményeként „Együtt 
adunk életutat” címmel elkészítettük a résztvevőkkel közösen összeállított a megyei humán fejlesztési 
projekttérképet, melyet minden résztvevőnek megküldtünk. Regionális egyeztetésen vett részt a 
menedzsment és a paktumiroda az NGM-ben, amely kezdetét jelentette a paktumok régóta várt 
országos koordinációjának. Rövid előadásban bemutattam a megyei paktumokat, legfontosabb 
eredményeinket és jó gyakorlatainkat. 
Folytatódott a támogatási igények befogadása a megyei nagyvállalatok részéről. 
 
A helyi paktumok keretében - mindkét projektnél - állás- és képzési börzék rendezvénysorozata 
valósult meg majd minden járásban, illetve tájékoztató a vállalkozóvá válás kihívásairól és támogatási 
lehetőségeiről. Benyújtottuk az 5. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolókat. Folyamatos volt a 
támogatási kérelmek befogadása a KKV-k részéről. 
 
Az „Esélyteremtés nőknek Nógrádban” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00001 azonosító számú projekt 
keretében megkezdődött a Család és KarrierPONT megnyitójának, és egyben akkreditációjának 
előkészítése. Elkészült az SZMSZ. Az Ügynökség munkatársai kitelepülést szerveztek a salgótarjáni 
városi gyereknapra, ahol bemutatták a projektben kínált szolgáltatásokat. 
 
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott 
„Between R2 and M3.Toward a new cross-border north-south economic development axis” című 
területi akciótervünk támogatásban részesült. A második, zárt pályázati körben júniustól 
megkezdődhet az akciótervben szereplő projektek részletes kidolgozása, majd várhatóan 2019-től azok 
megvalósítása. A projektgazdákkal Füleken indító értekezletet tartottunk, ahol megbeszéltük a 
következő fázis gyakorlati lépéseit. Az Ügynökség, mint főpályázó, az akcióterv kooperációs és 
kommunikációs feladataiért felel, illetve további egy akciótervi projektben is részt vesz majd, amely a 
határon átnyúló munkaerőpiaci együttműködést segíti elő. 
 
 
Salgótarján, 2018. május 28. 
          Sándor Ildikó 
                ügyvezető igazgató 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. április és május hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
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Salgótarján, 2018. június 14. 
 
 

Skuczi Nándor dr. Langár Ágnes 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei aljegyző 

 


