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Projekt kód  ROHU-359 

Projekt cim A foglalkoztatási arány és az üzleti környezet javításának integrált 

megközelítése Margitta és Berettyóújfalu kistérségek szintjén 

Prioritási tengely 3 - A foglalkoztatottsági arány javítása 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 fejlesztésével az egyes területekre vonatkozó területi 

stratégia részeként 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a foglalkoztatási arány és az üzleti környezet javítása a 

képzéshez, a foglalkoztatáshoz és a gazdasági fejlődéshez szükséges 

támogatási eszközök létrehozásával, valamint a munkaerő-potenciál 

kihasználása a szükséges infrastruktúra fejlesztésével a mezőgazdaság és az 

élelmiszeripar területén. 

Partnerség 
Fő kedvezményezett: Margitta Megyei Jogú Város (Románia)  

Kedvezményezett: Berettyóújfalu Megyei Jogú Város (Magyarország) 

Teljes 

költségvetés 2 615 165,66 Euro, melyből 2 222 890,81 Euro ERFA támogatás 

Összegzés 

A projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

 a kistérség foglalkoztatási és gazdasági fejlődési stratégiájának 

kidolgozása 

-  vállalkozói képzési programok, állásbörzék, agrár-üzleti napok 

szervezése 

  fenntartható, rövid élelmiszer-ellátási láncok elterjesztése a 

határokon átnyúló területeken 

  a helyi mezőgazdaság és az agrár-élelmiszeripari termékek 

integrálása a határokon átnyúló piaci értékesítési-láncokba 

A projekt várható eredményei: 

 Munkaerő-foglalkoztatási stratégia kidolgozása Margitta és 

Berettyóújfalu kistérségekben 

  A leendő Margittai Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Képzési 

Központ építésére vonatkozó műszaki projekt kidolgozása 

  vállalkozói képzési programok szervezése 240 fő számára (LP) 

 3 állásbörze szervezése (LP) 

 Agro-bussines napok szervezése (LP) 

 A Margittai Mezőgazdasági, agrár-élelmiszeripari és 

vállalkozásfejlesztési képzési központ, valamint a Berettyó-Bihar 

Mezőgazdasági képzési központ épületének megépülése. 

 1240 ember szakmai fejlődése a közös képzéseken és állásbörzéken 

való részvétel révén 
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Projekt kód ROHU-421 

Projekt cím 
A munkaerő-foglalkoztatás arányának javítása, Nagyváradon,Bihar megyében és 

Hajdúböszörményben (Hajdú-Bihar megye) a helyi potenciális infrastruktúra 

fejlesztése által 

Prioritási 

tengely  

3  - A foglalkoztatottsági arány javítása 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, az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként 

Célkitűzés 
A projekt célja a foglalkoztatás barát növekedés támogatása Nagyváradon, Bihar 

megyében és Hajdúböszörményben, a lakosok munkaerő-piaci hozzáférhetőségének 

javítása révén. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Nagyvárad Önkormányzata (Románia) 

Kedvezményezettek: Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség (Románia) 

                                   Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Magyarország) 

                                   Bihar megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (Románia) 

Teljes 

költségvetés 
 

7 507 873,22 euró melyből 2 549 531,04 euró ERFA támogatás 

Összegzés 

A projekt keretében várhatóan a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

-A projekt 3 új vállalkozás-fejlesztést és munkaerő-foglalkoztatást támogató 

létesítményt hoz létre: a Nagyváradi Vállalkozásfejlesztési Központot, egy mobil 

központot a Bihar megyei helyi termelők támogatására és az Inkluzív 

Vállalkozásfejlesztési Központot Hajdúböszörményben. 

- a foglalkoztatottság növelése és a munkaerő-piachoz való hozzáférés javítása a 

Hajdúböszörményben, Nagyváradon és Bihar megyében élők számára 

- munkaerő-foglalkoztatási kezdeményezések kivitelezése 

 

A projekt várható eredményei: 

- A Nagyváradi Várpiac Vállalkozásfejlesztési Központ létrehozása 

- Bihar megyei helyi termelők támogatására létrehoznak egy mobil központot 

- Vállalkozói Központ létesülése Hajdúböszörményben, a vágóhíd és a hentesszék 

infrastruktúrájának fejlesztése által 

-2570 résztvevő közös helyi foglalkoztatási és képzési kezdeményezésekben 


