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Cod proiect ROHU-380 

Titlu proiect Educația adulților în domeniul sănătății și a mediului de viață sustenabil 

Axă prioritară  3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de 

muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiție 
8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea 

potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice 

Obiectiv 
Scopul principal al proiectului este de a contribui la o cooperare transfrontalieră 

durabilă între Excelsior și Körös-Maros, în vederea creșterii gradului de ocupare a 

forței de muncă în județele Arad și Békés. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale 

ale Banatului şi Crișanei „EXCELSIOR” (România) 

Beneficiar:  Fundația Körös-Maros pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură 

Ecologică (Ungaria) 

Buget total 2.987.502,00 Euro, din care FEDR, 2.539.376,70  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități : 

-  participarea unui număr mare de persoane la activitățile proiectului: 

cursuri, târguri de locuri de muncă, conferințe 

- datorită materialelor de vizibilitate activitățile și interacțiunea din cadrul 

proiectului vor spori cooperarea între cetățenii țărilor partenere 

- creșterea populației ocupate în zona eligibilă 

- 400 de adulți  aflați la nevoie vor participa la târgurile de lucru 

- 560 de adulți aflați la nevoie vor participa la activități de formare, primind 

diplome certificate 

- organizarea de târguri de locuri de muncă în domeniul sănătății, 

agriculturii și turismului 

- organizarea unor conferințe și activități de comunicare 

- dezvoltarea și promovarea unei mărci comune româno-ungare pentru 

produsele locale din Valea Crișului Alb / Feher Körös 

Rezultatele proiectului: 

- construirea si echiparea  Centrului Social Gyula 

- construirea si echiparea Centrului Educațional pentru Adulți "Verba 

Docent" Arad 

- organizarea a 13 cursuri si 4 târguri de munca in Gyula  

- achiziția de echipament pentru cursuri 

- organizarea a 20  cursuri de formare pentru adulți si a 4 târguri de munca 

in Arad 

- 960 persoane participa la inițiative comune de angajare și formare comună  


