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Projekt kód  ROHU-370 

Projekt cím 
A Szatmár megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kamarák közötti 

együttműködés erősítése a lakosság foglalkoztatottságának javítására 

Prioritási 

tengely  

3 – A munkaerő-foglalkoztatás javulása és a határokon átnyúló munkaerő-

mobilitás előmozdítása (együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás 

területén) 

Beruházási 

prioritás  

8/b - A munkaerő-foglalkoztatás hatékony növekedésének támogatása az 

endogén potenciál fejlesztése által a kiemelt területekre vonatkozó 

területi stratégia részeként 

Célkitűzés 

 A kamarák és más munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködést 

elősegítése a határ menti régió munkaerő-foglalkoztatottságának 

támogatása érdekében. 

Partnerség 

Fő kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- 

és Iparkamara (Magyarország) 

Kedvezményezettek:  

Szatmárnémeti Kereskedelmi-, Ipari- és Mezőgazdasági-kamara (Szatmár-

megye, Románia)  

Kézművesek Kamarájának Szövetsége (Románia)  

Teljes 

költségvetés  
1 413 969,00 Euro, melyből 1 201 873,65 Euro ERFA támogatás  

Összegzés  

A Projekt keretében várhatóan a következő események kerülnek 

megvalósításra: 

- Munkaerő piaci közös fórum (50 résztvevővel) 

- közös szakképzések 80 résztvevővel  

-  vállalkozói képzések és a gyakornoki programok (204 résztvevővel) 

- karrier-tanácsadási és szakképzési rendezvények szervezése 

- a projektpartnerek és más munkaerő-piaci szereplők közötti 

együttműködés     

       erősítése 

 

A Projekt várható eredményei: 

- munkaerő-piaci felmérés készítése online adatbázis és weboldal 

létrehozása céljából 

-  integrált fejlesztési stratégia, cselekvési terv, valamint egyéb 

munkaerő-piaci elemzések és stratégiák kidolgozása 

- négy közös munkaerő-piaci fórum megszervezése 

- 4 határon átnyúló szakmai továbbképzés és 12 szakmai orientációs 

esemény szervezése 

- A Szatmárnémeti, határon átnyúló mobilitási központ felújítása és 

felszerelése 

- 568 résztvevő a közös karrier-orientációs eseményeken 
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Projekt kód ROHU-391 

Projekt cím 
Határokon átnyúló logisztika: együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás 

területén 

Prioritási 

tengely 

3 - A munkaerő-foglalkoztatás fejlesztése és a határokon átnyúló 

munkaerő mobilitás előmozdítása (együttműködés a foglalkoztatás 

területén) 

Beruházási 

prioritás 
8/b - A foglalkoztatás-barát növekedés támogatása az endogén potenciál 

fejlesztésével az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként 

Célkitűzés 
A projekt fő célja a helyi munkaerő-piaci szereplők együttműködésének 

elősegítése annak érdekében, hogy javuljon a támogatható, határokon-

átnyúló területen a munkaerő-piaci kapacitás. 

Partnerség 
Vezető kedvezményezett: Ajak Város Önkormányzata (Magyarország)  

Kedvezményezett: Halmeu Község Közigazgatási Egység (Románia)  

Teljes 

költségvetés 
2 356 602,00 euró, amelyből 2 003 111,70 euró ERFA támogatás 

Összegzés 

A projekt keretén belül várhatóan a következő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra: 

-a logisztikai kapacitás növelése, a helyi mezőgazdasági termelés 

közvetett   

  támogatása a két új logisztikai központ létrehozása által 

- mezőgazdasággal és mezőgazdasági termékek forgalmazásával  

  foglalkozó szakmai tanácsadói és képzési központ létrehozása 

- közös eseménysorozat szervezése (állásbörze, képzés) 

- közös munkaerő piaci  elemzés végzése 

- integrált fejlesztési stratégia kidolgozása 

- a munkaerőpiac online adatbázisának létrehozása és karbantartása 

- munkahelyek teremtése és fenntartása a mezőgazdasági ágazatban a   

  közszolgáltatás és a mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése által, Ajak  

  Városában és Halmeu községben 

 

A projekt várható eredményei: 

-760 résztvevő a helyi foglalkoztatási és képzési kezdeményezésekben 

- 8 állásbörze Ajakon és Halmeu községben 

- 2 közös felmérés (egy-egy a határ mindkét oldalán) 

- 1 határon átnyúló munkaerő-piaci fórum Ajak városában 

- 2 esemény szervezése a román oldalon, a határokon átnyúló  
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  kapacitásépítésről 

- 8 konferencia és információs műhely Ajakon 

- 4 szakmai képzés szervezése Halmeu községben 

-1 közös stratégia és cselekvési terv 

-1új logisztikai központ kialakítása Ajakon, egy meglévő raktár felújítása   

  által 

- 1új logisztikai központ Halmeu községben, beleértve egy hűtőcsarnokot 

a  

  zöldségek és gyümölcsök számára 

 

 

Projekt kód ROHU-395 

Projekt cím 

Együttműködés a Nyírbátor és Nagykároly között a foglalkoztatás 

javítása, és az endogén potenciálon alapuló fejlődés előmozdítása 

érdekében 

Prioritási 

tengely 
3 – A foglalkoztatottság javítása és a határokon átnyúló munkaerőpiac 

előmozdítása (együttműködés a foglalkoztatás területén) 

Beruházási 

prioritás 

8 / b - A foglalkoztatás barát növekedés támogatása az endogén 

potenciál fejlesztése által, az egyes területekre vonatkozó területi 

stratégia részeként 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a foglalkoztatás növelése,a közös, határokon-átnyúló, 

Nyírbátor-Nagykároly régióban azáltal, hogy kedvező feltételeket teremt 

a kiegyensúlyozott munkaerőpiachoz és a helyi vállalkozások hosszú távú 

versenyképességének javításához. 

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Nyírbátor Önkormányzata (Magyarország)  

Kedvezményezett: Nagykároly Önkormányzata (Románia)  

Teljes 

költségvetés 
 2 895 495,00 euró melyből 2 461 170,75 euró ERFA támogatás  

Összegzés 

A projekt keretén belül várhatóan a következő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra: 

 közös fejlesztési stratégia és cselekvési terv kidolgozása a 

határokon átnyúló kihívások, lehetőségek és igények 

azonosítására, valamint a közös megoldások megtalálására 

  a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 

 közös tevékenységek szervezése a munkaerő-foglalkoztatás 

támogatása, a határokon átnyúló munkaerő mobilitásának 
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fokozása és a helyi vállalkozások versenyképességének növelése 

érdekében (például állásbörze, képzés) 

 kommunikációs és promóciós anyagok terjesztése (nyilvános 

rendezvények, népszerűsítő anyagok) 

A projekt várható eredményei: 

 közös fejlesztési és stratégiai terv mely hozzájárul a közös, 

határokon-átnyúló munkaerőpiac fejlődéséhez  

 kedvező feltételek megteremtése a szakmai és készségfejlesztő 

képzésekhez, valamint a helyi termékek és szolgáltatások 

népszerűsítéséhez a régióban 

 a munkaerő- mobilitás fokozódása 

 csökken a strukturális munkanélküliség a határokon-átnyúló 

régióban 

 hozzájárulás a közös, határokon-átnyúló munkaerőpiac 

fejlesztéséhez 

 6 közös munkaerő-piaci fórum 

 4 közös állásbörze 

 Közös online munkaerő-piaci adatbázis létrehozása 

  Képzési programok munkanélküliek és hátrányos helyzetű 

emberek számára 

 Mentor program hátrányos helyzetű emberek számára 

 Közös album a helyi termékekről és szolgáltatásokról 

 Új képzési központ és új központ Nyírbátorban a helyi termékek 

és szolgáltatások népszerűsítésére 

 Új képzési és kiállítási központ Nagykárolyban 

 966 résztvevő a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezéseken és 

a közös képzéseken 

 

 

 

3.-ik Stratégiai Pályázati Felhívás - Koncepció pályázat                                                               

Prioritási tengely 

8/b –A foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a saját erőforrások 

fejlesztése révén, az egyes területekre vonatkozó stratégia részeként, 

ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a természeti és 

kulturális erőforrásokhoz való hozzáférés javítását és fejlesztését. 

Projekt cím Közös foglalkoztatás orientált kezdeményezés 

Projekt szám ROHU-452 FAF 

Partnerség  

LP: Szegedi Szakképzési Központ 

PP2: DKMT Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió Fejlesztési Ügynökség - 

nonprofit közhasznú társaság 
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PP3: Szeged-Csanádi római katolikus egyházmegye 

PP4: Homokhát Eurointegrációs Regionális Fejlesztési Ügynökség 

PP5: Temes megye  

PP6: Temes megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara 

Teljes ERDF 

költségvetés 
€ 5 551 875,30 FAF 

Célkitűzés  

A projekt célja a román-magyar határ menti régió  munkaerő 

foglalkoztatottságának javítása azáltal, hogy hosszú távon kedvező 

feltételeket teremt a kiegyensúlyozott munkaerőpiac számára. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésben 

résztvevők száma (személyek): 2,685 

Összefoglaló  

A projektek a következő kihívásokkal kívánnak foglalkozni a 

támogatható területen: 

 az álláskeresők szakmai, technikai és gyakorlati készségeinek és 

tapasztalatainak hiánya 

 képzett alkalmazottak hiánya 

 foglalkoztatási problémák (alacsony tevékenységi mutatók, 

hosszú távú munkanélküliség, magas munkanélküliségi ráta a 

távoli vidéki területeken és a képzett munkaerő hiánya számos 

ágazatban, például az építőiparban, az vendéglátásban és az 

élelmiszer-feldolgozó iparban) 

 a szakképzést és a felnőttképzést kínáló intézmények nem tudnak 

elegendő hallgatót vonzani 

 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 a szakképzés korszerű feltételeinek megteremtése 5 oktatási 

helyszín kialakításával 

 a célterület munkaerőpiacának feltérképezése, hálózatba 

szervezése és közös fejlesztése 

 közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és a képzés 

területén 

 kommunikáció és terjesztés 
 

 

A projekt fő várható eredményei a következők:  

 a szakképzés feltételeinek javítása 

 közös határokon átnyúló munkaerőpiac 

 a releváns intézmények hálózata 

 a munkaerő fokozott, határokon átnyúló, mobilitása.  

 

 


