Szociális foglalkoztatás
megteremtése Ácson
Ács Város Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújtott be a
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülethez, Szociális
foglalkoztatás megteremtése Ácson címmel, a LEADER program keretében.
A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtására kiírt Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása
célterületre benyújtott projekjére Ács Város Önkormányzata 19.956.842 Ft összegű
támogatást nyert. A támogatás mértéke nettó 100%. Önkormányzatunk az ÁFA összegét
és az el nem számolható tételek finanszírozását biztosítja a projekt keretében.
A projekt háromkomponensű:
a.) egyrészt a pályázat előírásai szerinti szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkező személyek, fogyatékkal élők foglalkoztatását írja elő,
b.) másrészt a foglalkoztatottak számára szükséges munkaeszközök beszerzését
támogatja,
c.) harmadrészt a pályázat lehetőséget biztosít ingatlan felújításra is, amennyiben az a
beszerzett gépek, eszközök tárolóhelyeként funkcionál.
A pályázat célja, hogy az önkormányzat meglévő, funkció nélküli raktárépületének
(Ács, Belterület 2/43. hrsz.) átalakításával és felújításával alkalmassá tegyük az épületet
arra, hogy projekt keretében megvásárolt eszközöket biztonságosan tárolni, javítani,
karbantartani lehessen. Emellett a pályázat részeként a szociálisan hátrányos helyzetű
munkavállalók foglalkoztatásához elengedhetetlenül szükséges szociális helyiségek
kialakítására is sor kerülne az épületben.
A raktár a település központjában található, méretéből adódóan alkalmas a nagyméretű
gépek, munkaeszközök tárolására. A raktárfelújítást a Forduló Kft. végezte.
A Dorker Kft. által szállított karbantartó gépek közül a legjelentősebb egy MTZ 920.
3/1 traktor, illetve ennek tartozékai, többek között: Pronar pótkocsi, LOMA
forgórakodó, kétcsészés kanálszerelék, ORSI gémes rézsűkaszák. Ezen gépek üzembe
helyezésével jelentős üzemeltetési költségcsökkentést kívánunk elérni. Az eddig külső
vállalkozás által elvégzett munkálatokat, így többek között a hó eltakarítását, a földutak
karbantartását, favágást, gallyazást, az ott keletkező hulladék elszállítását, vízelvezető
árkok tisztítását részben, önkormányzatunk saját költségén el tudná végezni.
Önkormányzati vállalásunknak eleget téve 2 fő, szociális hátrányos helyzetű
munkavállaló alkalmazására is sor került. A projekt hatása terveink szerint megteremti a
továbbfejlődés lehetőségét, további igényeket generálhat, amelynek következtében
újabb munkahelyekre lehet szükség.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa.

