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Cod proiect ROHU-385 

Titlu proiect Ajutor pentru angajarea tinerilor din județele Satu Mare și Szabolcs-

Szatmár-Bereg  

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

forței de muncă transfrontaliere (Cooperare 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 

Promovarea ocupării durabile și de calitate a persoanelor care se 

confruntă cu dezavantaje multiple în Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-

Bereg, cu accent pe tineri și alte grupuri vulnerabile, de-a lungul 

celor 30 de luni de implementare a proiectului. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Asociația AGES (România) 

Beneficiar: Asociația Idee pentru regiune (Ungaria) 

Buget total 446.278,80 Euro, din care FEDR, 379.336,98 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- elaborarea unui studiu privind piața muncii și a unei strategii 

privind accesibilitatea transfrontalieră în domeniul angajării 

- organizarea unor workshop-uri cu privire la orientarea în 

carieră, întâlniri individuale de orientare și formare 

profesională 

- organizarea de cursuri de bază în domeniul antreprenorial, 

coaching și mentorat pentru dezvoltarea afacerilor mici, 

precum și un târg de locuri de muncă comun (job fair) 

 

Rezultatele proiectului: 

- 1430 participanți la inițiative de ocupare a forței de muncă 

locale și la cursuri comune 

- 1 metodologie de cercetare 

- 1 STRATEGIE privind accesibilitatea transfrontalieră la 

angajare, cu accent pe tineri și grupuri vulnerabile 

-  80 de foi individuale de orientare 

- 20 certificate / permise de conducere profesionale (categoria 

B și CE) 

- 20 de rapoarte de couching și mentorat 

-  2 schimburi de experiență 



                       
 
 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

-  10 planuri de afaceri 

-  2 târguri de muncă organizate în comun 

- o platformă electronică care promovează oportunități de 

angajare 

 


