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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A SZEKSZÁRDI MIKRO ROLL KFT.-NÉL A GYAKORNOKI PROGRAM
SEGÍTSÉGÉVEL
Befejeződött a MIRKO ROLL Ipari és Kereskedelmi Kft. fejlesztési projektje, melynek megvalósítása
2018. augusztus 1-jén indult. A projektjavaslat 3 317 755 Ft összegű, vissza nem térítendő európai
uniós támogatásban részesült.
A GINOP-5.2.4-16-2018-02821 azonosítószámon nyilvántartásba vett projekt elsődleges célja a vállalkozás
statisztikai létszámának növelésével együtt járó gyakornok, fiatal pályakezdő foglalkoztatásának elősegítése,
illetve közvetlen munkahelyteremtés volt. A gyakornoki program hozzájárult a fiatal munkahelyi
tapasztalatszerzéséhez, a korábbiakban megszerzett szakképesítés gyakorlati hasznosulásához.
A pályakezdő fiatal gyakorlati foglalkoztatása, mely 2018. augusztus elején indult, támogató mentor
feladatok teljesítésével még hatékonyabban tudott megvalósulni.
A program közvetlen hatásaként a vállalkozás bővíteni tudta foglalkoztatotti létszámát, hiszen 1 fő fiatalnak
tudott munkát biztosítani (üzletkötő munkakörben), ezáltal fejlesztve kapacitásait is. Egyértelmű hatásaként
a vállalkozás versenyképességének, hatékonyságának növelése vált elérhetővé.
A vállalkozás hosszú távú célja volt a fiatal munkaerő-piaci integrációja, hosszú távú foglalkoztatása,
foglalkoztathatósága.
A program keretein belül a gyakornoki munkahelyek kialakításához, illetve a foglalkoztatáshoz kötődően
eszközfejlesztésre is sor került.
Az érintett munkakörökhöz kapcsolódóan 1 db ACER notebook, hozzá kapcsolódó operációs rendszer és
office programcsomag, továbbá 1 db Samsung lézernyomtató és 1 db Samsung okostelefon került
beszerzésre, mely az üzletkötőként alkalmazott fiatal mindennapi munkavégzésének eszközeiként, a végzett
munka hatékonyságát volt hivatott biztosítani.
A MIKRO ROLL Kft. a Gyakornoki programnak köszönhetően a foglalkoztatás bővítésére, 100 %-os
mértékű, 3 317 755 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósítási
időszaka 2018. augusztus 1. – 2018. május 1. között zajlott. A továbbfoglalkoztatás jelenleg is zajlik.
A projekt pályázat szempontjából elszámolható összköltsége 3 317 755 Ft.
A projekt megvalósítási helyszíne a vállalkozás telephelye volt, Szekszárdon, az Aranytó u. 14.-ben.

A fejlesztés a Magyar Állam, valamint az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
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