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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 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 
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 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 

 

 

 


