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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta

konzorcium 2016. szeptember 1-jén írta alá a TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati

konstrukció keretében benyújtott „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések

megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című TOP-5.1.1-15-JN1-2016-

00001 azonosító számú projekt támogatási szerződését.

Az elnyert támogatás összege: 1.339.000.000.- Ft

A Paktumszervezet tagjai fontos feladatnak tartják a megye társadalmi-gazdasági

fejlődésének támogatását, foglalkoztatási helyzetének javítását a humánerőforrás

fejlesztésével, az álláskeresők elhelyezkedésének segítésével.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum a munkaerő-piaci szereplők 

megállapodásban rögzített összefogása azzal a céllal, hogy a megyei gazdasági és 

foglalkoztatási helyzet alapján:

• megismerjék a megyében megjelenő foglalkoztatási nehézségeket, és a 

megyében jelentkező munkanélküliség okait,

• hozzájáruljanak foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához, 

• hozzájáruljanak a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési 

elképzeléseinek és céljainak összehangolásához, illetve a problémákra való 

megoldás kereséséhez, valamint

• a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi 

források összehangolásához.



Kapcsolódás a turizmushoz:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum képzések szervezésével, a

célcsoportnak és a munkáltatóknak nyújtott támogatásokkal, a helyi termékek

készítésének és fogyasztásának ösztönzésével, a gyakorlatorientált szakképzések

propagálásával hozzájárul a gazdaság valós igényeinek megfelelő szakképzett

munkaerő biztosításához, a munkaerőhiány csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási

szint növeléséhez.



A helyi gazdaság és társadalom fenntartható fejlődése érdekében lényeges, hogy a

lakosság és a paktumban résztvevők körében elterjedjen a helyben előállított

termékek, áruk, szolgáltatások preferálása, tudatos vásárlói, megrendelői szemlélet

kialakulása, hiszen ez helyi munkahelyeket őriz meg és teremt, továbbá erősödnek

a helyi vállalkozások és kialakul a térségi közösségi identitás.



Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési program

Készíti: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa

Tartalom:

A) Primer kérdőíves kutatás: a megyébe érkező vendégek utazási motivációjáról, az

utazási szokásairól

B) Adatbázis struktúra felépítése, adatok feldolgozása, rendezése

C) Program és Akcióterv kidolgozása és megvalósítása

D) Megyei szintű helyi termék- és szolgáltatási marketing program és akcióterv

kidolgozása

E). Képzés



Rendezvények

Jászkun termékbörze – Házhoz visszük a megyét

2019. június 29-30. Jászberény Zagyva Party

2019. szeptember 6-8. Jászberény Jász Expo

2019. október 5. Nagykörű Nagy Befőzés

Helyi termék- és turisztikai workshop

2019. szeptember 12. Mezőtúr

2019. október 2. Tiszafüred

2019. október 8. Cserkeszőlő

2019. november 21. Jászberény



Dedelka & Ferdinánd – Jászkun Pop-up Ebéd

2019. november 8. Karcag, Morgó Csárda

Háziasszony: Mautner Zsófia

Az ebéd célja bemutatni, hogy a megyében is egyre több, a minőség iránt
elkötelezett termelő készít kiváló élelmiszereket. A jövőben ők jelenthetik a
legfontosabb gasztroturisztikai vonzerőt.

A menü többek között a következő helyi termékek felhasználásával készült:
tiszaszentimrei cheddar sajt, tiszaörsi tészta, mezőtúri specialitások, nagykörűi
gyógynövények és fekete fokhagyma, jászladányi hentesáru.

Fogások: Alföldi Cézár, kisgömböcleves, tiszaörsi tarhonyasaláta sütőtökkel,
pötyőkével sült cékla, fekete fokhagymás töltött csirke, savanyított zergeszarv és
kecskesajttorta karamellizált homoktövissel, karcagi birkapörkölt, ferdinánd.





A turizmus a megye egyik kiemelkedő gazdasági ága, sokak

számára nyújt megélhetési lehetőséget. Hosszútávú céljaink

között szerepel, hogy csökkentsük a térség turizmusának

szezonalitását, a lehető legtöbb desztinációban teremtsünk 4

évszakos kínálatot. Ennek képezheti egyik alapját a

gasztronómiai és kézműves kínálat. A kóstoltatások, műhely

látogatások, kézműves workshopok szervezése, ezek turisztikai

termékcsomagokká fejlesztése, túraútvonalakká való felfűzése

reményeink szerint hozzájárul a turizmus jövedelemtermelő

képességének növeléséhez, a vendégéjszaka szám

növeléséhez is.



Köszönöm a figyelmet!

Páldi Tamás Attila

palditamas@jnszm.hu

Tel.: 30/349-5479
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