Partnerorganisationen und Finanzierung

Partnerszervezetek és finanszírozás

Leadpartner der EXPAK AT.HU ist das
Wiener Institut L&R Sozialforschung
www.lrsocialresearch.at

Az EXPAK AT.HU vezető partnere a bécsi
székhelyű L&R Társadalomkutató Intézet
www.lrsocialresearch.at

Partner:
 Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI)
 Regionales Arbeitsamt Westtransdanubien
 Roma (Minderheiten-)Selbstverwaltung
der Freistadt Nagykanizsa
 Verein zur Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse des Komitates Vas

Partnerek:
 Burgenlandi Felnőttképzési Intézet (BFI)
 Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ
 Nagykanizsa MJV Cigány Kisebbségi
Önkormányzata
 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Vas
megyei Szervezete (TIT)

In strategischen und inhaltlichen Belangen
wird die EXPAK AT.HU von den Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice Burgenland,
Niederösterreich und Wien unterstützt.
Das Projekt EXPAK AT.HU wird im Rahmen des
Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 2007–2013, durch
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz der Republik
Österreich und die Republik Ungarn gefördert.

Stratégiai és szakmai vonatkozásban az EXPAK
AT.HU projektet a Munkaerő-piaci Szolgálat
(AMS) Burgenlandi, Alsó-Ausztriai-, és Bécsi
Tartományi Ügyvezetősége segíti.
Az EXPAK AT.HU projektet az AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG határon átnyúló együttműködési
program 2007–2013 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Osztrák Köztársaság
Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság
támogatja.

Website der Österreichisch-Ungarischen
ExpertInnenakademie
Alle Berichte, Studien, Konzepte, Dokumentationen, Planungsunterlagen sowie Informationen zu den Veranstaltungen der EXPAK AT.HU
können der Website www.expak.at entnommen
werden. Unterlagen und Informationen sind
sowohl in deutscher als auch in ungarischer
Sprache verfügbar.
Information und Kontakt
L&R Sozialforschung
Liniengasse 2A/1
A-1060 Wien
www.lrsocialresearch.at

Az Osztrák-Magyar Szakértői Akadémia
honlapja
Minden jelentés, tanulmány, koncepció,
dokumentáció, tervezési anyag, illetve az
EXPAK AT.HU rendezvényeivel kapcsolatos
valamennyi tájékoztató megtalálható a
www.expak.at honlapon. Mindez rendelkezésre áll úgy magyar, mint német nyelven.

Barbara Willsberger
Tel.: +43-1-595 40 40-17
willsberger@lrsocialresearch.at

Információ és kapcsolat
L&R Sozialforschung
Liniengasse 2A/1
A-1060 Wien
www.lrsocialresearch.at

Thomas Eglseer
Tel.: +43-1-595 40 40-30
eglseer@lrsocialresearch.at

Barbara Willsberger
Tel.: +43-1-595 40 40-17
willsberger@lrsocialresearch.at
Thomas Eglseer
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Forum für arbeitsmarktpolitische
Zusammenarbeit
Munkaügyi Együttműködési
Fórum

Das Projekt EXPAK AT.HU wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 2007–2013,
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
der Republik Österreich und die Republik Ungarn gefördert.

DIE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE
EXPERTiNNENAKADEMIE
Ein Forum für arbeitsmarktpolitische
Zusammenarbeit
Der europäische Integrationsprozess zeigt sich
vor allem im regionalen Zusammenwachsen
von Wirtschafts- und Lebensräumen über
staatliche Grenzen hinweg. Auf dem Gebiet
der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
besteht mit der Österreichisch-Ungarischen
ExpertInnenakademie – EXPAK AT.HU – ein Projekt zur Förderung von grenzüberschreitenden
Kooperationen, das vor allem eines zeigt: die
arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen in
der Grenzregion können erfolgreich bewältigt
werden, wenn die zuständigen Institutionen
und AkteurInnen systematisch zusammenarbeiten.
Die EXPAK AT.HU ist ein Forum für regionale
AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik, das dem
Austausch von Informationen und Know-how,
der Konzeption und Durchführung von gemeinsamen Projekten sowie der grenzüberschreitenden arbeitsmarktpolitischen Zusammenarbeit
dient.

OSZTRÁK-MAGYAR SZAKÉRTŐI
AKADÉMIA
Munkaügyi Együttműködési Fórum
Az európai együttműködési folyamat mindenek
előtt az államhatárokon átnyúló gazdasági
környezet és az életterek regionális összenövésében ölt testet. A munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikában az Osztrák-Magyar
Szakértői Akadémia – EXPAK AT.HU – mint a
határon átnyúló együttműködést elősegítő
projekt elsősorban azt bizonyítja, hogy a
határrégió munkaerő-piaci kihívásai akkor
kezelhetők sikeresen, ha az illetékes
intézmények és szereplők következetesen
együttműködnek.
Az EXPAK AT.HU a munkaerő-piaci politika
szereplőinek olyan fóruma, amely egyaránt
szolgálja az információk és know-how-ok
cseréjét, a közös projektek koncepcionálását
és megvalósítását, valamint a határon átnyúló
együttműködést.

Zu den wesentlichsten Zielsetzungen
der EXPAK AT.HU zählen:
 Nachhaltige Vernetzung der arbeitsmarktpolitischen Institutionen und AkteurInnen in
der österreichisch-ungarischen Grenzregion.
Dadurch sollen gemeinsam Lösungen für die
auf beiden Seiten der Grenze vorhandenen
Herausforderungen am Arbeitsmarkt entwickelt und umgesetzt werden.
 Intensivierung der Kooperationen zwischen
den Arbeitsmarktinstitutionen (Arbeitsmarktservices, NGOs, Sozialpartner,
Weiterbildungseinrichtungen etc.) auf
kleinregionaler Ebene.
 Entwicklung konkreter Projekte für Personengruppen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind.

Az EXPAK AT.HU leglényegesebb célkitűzései
az alábbiakban foglalhatók össze:
 Az osztrák-magyar határrégió munkaerőpiaci intézményeinek és szereplőinek
tartósan fenntartható hálózata. Ennek révén
az osztrák-magyar határrégióban közös
megoldásokat kell kidolgozni és megvalósítani a határ mindkét oldalán meglevő
munkaerő-piaci kihívások megoldására.
 A munkaerő-piaci intézmények (munkaügyi
központok és szolgálatok, civil szervezetek,
szociális partnerek, képző intézmények stb.)
kistérségi szintű együttműködésének
intenzívebbé tétele.
Konkrét projektek kidolgozása a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek
részére.

Die Aktivitäten der EXPAK AT.HU konzentrieren sich auf folgende Arbeitsschwerpunkte:
 Erstellung eines jährlichen Berichts („Integrationsmonitor“) als theoretische Grundlage
für die Aktivitäten der EXPAK AT.HU, der
aktuelle Studienergebnisse, Datenanalysen
sowie die Ergebnisse einer jährlichen Unternehmensbefragung beinhaltet. So können
während der gesamten Projektlaufzeit die
aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt
in der Grenzregion nachvollzogen werden.

Az EXPAK AT.HU tevékenységei az alábbi
súlypontokra összpontosulnak:
 Éves jelentés készítése („Integrációs
Monitor”), amely az EXPAK AT.HU tevékenységeinek elméleti megalapozásaként tartalmazza az aktuális tanulmányok eredményeit,
az adatelemzéseket, illetve a vállalatok éves
megkérdezésének eredményeit. Ezáltal a
projekt egész futamideje alatt követhető lesz
a határrégió munkaerőpiacának alakulása.

 Entwicklung und Umsetzung von bis zu
drei grenzüberschreitenden Projekten für
arbeitslose Personen.
 Gemeinsame Erarbeitung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen für die
Zielgruppe Roma (z.B. Maßnahmen zur
Sensibilisierung von Unternehmen).
 Aufbau und Betreuung einer systematischen
Zusammenarbeit der Regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice Burgenland
mit den benachbarten Arbeitsämtern in
Ungarn.
 Organisation von Konferenzen, Seminaren,
Exkursionsveranstaltungen und Praktika zum
gegenseitigen Informationsaustausch und
für die Diskussion über Entwicklungen auf
den Arbeitsmärkten und in der Arbeitsmarktpolitik.

 Legfeljebb három határon átnyúló projekt
kidolgozása és megvalósítása munkanélküliek számára.
 A romák célcsoportját érintő vállalati vonatkozású szolgáltatások közös kidolgozása
(például érzékenyítési intézkedések a
vállalatok részére).
 Az AMS – osztrák Munkapiaci Szolgálat –
regionális ügyvezetőségei és a szomszédos
magyar munkaügyi kirendeltségek közti
módszeres együttműködés kiépítése és
annak segítése.
 Konferenciák, szemináriumok, tanulmányutak és gyakorlatok szervezése a kölcsönös
tapasztalatcsere érdekében, illetve a munkapiac és munkaerő-piaci politika alakulásának
megvitatása céljából.

