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Harmadik Zártkörű Pályázat – Teljes Projekt 

Projekt kód ROHU-452 Teljes Projekt 

Projekt cím JEDI – Közös Munkaerő- Foglalkoztatási Kezdeményezés 

Prioritási 

tengely 

3 –  A foglalkoztatás növelése és a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás 

elősegítése (Együttműködés a foglalkoztatás terén) 

Beruházási 

prioritás 

8/b –A foglalkoztatás barát növekedés támogatása az endogén potenciál 

fejlesztése által, az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a speciális természeti 

és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítését és fejlesztését. 

Megvalósítási 

időszak 
33 hónap (2020 február 1– 2022 október 31) 

Partnerség 

VK: Szegedi Szakképzési Centrum (Magyarország) 

PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség – 

Nonprofit Közhasznú KFT (Magyarország)  

PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye (Magyarország) 

PP4: Homokhát Eurointegráció kistérség és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú KFT (Magyarország) 

PP5: Temes Megye (Románia) 

PP6: Temes Kereskedelmi-, Ipari és Agrárkamara (Románia) 

Projekt 

költségvetés 

Teljes 6 531 618,00 euró, melyből 5 551 875,30 euró ERFA támogatás 

VK: 781 394,80 euró ERFA, 137 893,20 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP2: 432 131, 50 euró ERFA, 50 833,92 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP3: 1 056 507,50 euró ERFA, 124 282, 58 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP4: 2 015 086,50 euró ERFA, 237 045,30 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP5: 1 139 255,00 euró ERFA, 174 225,60 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP6: 127 500,00 euró ERFA, 19 498,50 euró nemzeti társfinanszírozás 

Célkitűzés 

A projekt átfogó célja a foglalkoztatás növelése a Románia-Magyarország 

határon átnyúló régióban azáltal, hogy hosszútávon kedvező feltételeket 

teremt a kiegyensúlyozott munkaerőpiac számára. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

 

A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésben 

résztvevők száma: 2685 fő  

 

 

 

 

 

Összefoglaló 

 

 

 

Jelentősebb problémák és közös kihívások: 

 A munkaerő-foglalkoztatás problémát jelent a Magyarország-Románia 

határon átnyúló területen: a régió jelentős részein alacsony a 

foglalkoztatási ráta és magas a (hosszú távú) munkanélküliségi ráta.  

 A határon átnyúló régió déli szakaszában az elmúlt évtizedben egy 

másik közös kihívás is felmerült: a szakképzett munkaerő hiánya, amely 

egyes ágazatokban akadályt jelent a vállalkozások további növekedése 



 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló 

számára, és komoly veszélyt jelent a vállalatok mindennapi 

működésében 

 A régió sajátos problémája, hogy a szakmai és felnőttképzést kínáló 

intézmények nem elég vonzóak a hallgatók számára, részben az általuk 

tanított szakmák alacsony presztízse miatt, részben az általuk használt 

elavult vagy hiányzó infrastruktúra miatt. 

 

A projekt főbb tevékenységei:  

 öt új helyszín létrehozása: két teljesen új épület építése, egy helyszín 

rekonstrukciója és kibővítése, valamint két meglévő épület felszerelése 

olyan új berendezésekkel, amelyek magas színvonalú gyakorlati 

képzések biztosításához szükségesek; 

 közös határon átnyúló munkaerőpiac kialakítása Csongrád-Csanád és 

Temes megyében, különféle tevékenységek révén, a tényleges 

álláskeresőket, valamint a középiskolai hallgatókat és a felnőtt (főleg 

szakképző) képzési intézmények diákjait megcélozva; 

 intézményi hálózat kiépítése két szinten: a foglalkoztatási és képzési 

intézmények és a régió munkaadóinak összehangolása annak 

érdekében, hogy a korábban megvizsgált igények alapján (a kívánt 

képességekkel rendelkező) munkaerőt biztosítsanak; valamint a 

különböző intézmények összekapcsolása által, a határ román és 

magyar oldaláról;  

 a határon átnyúló munkaerő mobilitás fokozása különféle támogató 

tevékenységekkel, például állandó információs pont és weboldal oldal 

létrehozásával 

 

A partnerek együtt dolgoznak a soft tevékenységekben:  

Intézményi együttműködés létrehozása a munkaerő-foglalkoztatás és a képzés 

terén, különféle tevékenységek: szemináriumok és konferenciák szervezése 

révén 

 

A Program Eredmény mutatója a „CO44  Munkaerőpiac és képzés: A közös helyi 

foglalkoztatási kezdeményezésekben és a közös képzésekben résztvevő személyek 

száma ”.  

A ROHU – 452 projekt révén 2685 személy részesül a közös helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekből és a közös képzésből. 

 

Főbb 

eredmények 

 

 

 

 

 VK: a képzésekhez szükséges legkorszerűbb feltételek 

megteremtése, a Szegedi Szakképzési Központnak a legmodernebb 

berendezésekkel való felszerelése által. Magasabb színvonalú képzések 

biztosítása a következő szakterületeken: ruhakészítő, hegesztő, 

villanyszerelő, központi fűtésszerelő, ipari szerelő, lakatos, 

mechatronikai szakember, víz- és szennyvíztisztító technikus, 

elektrotechnikus, ács, kőműves, vegyipari technikus, gumigyártó és 
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Főbb 

eredények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feldolgozó, CNC-kezelő, marógép gépkezelő, automatizálási technikus, 

mechatronikai technikus, műszaki informatikus, CAD-CAM informatikai 

szakember és autóelektronikai technikus. A beruházás értéke: 0,68 

millió euró 

 PP3: Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum épületét 

felújították és kibővítették, létrehozták és berendezték az iskola 

konyhai oktatótermét, mely kiszolgálja az iskola diákjait és tanárait, 

valamint a közösség többi oktatási intézményét is. A beruházás értéke 

1,09 millió euró  

 PP4: a két fő - és funkcionálisan különálló - egységből és kiegészítő 

helyiségből álló, újonnan épített és felszerelt szakképzési helyszín, 

vendéglátó ipari képzésekhez valamint gyakorlati és elméleti 

képzésekhez. Javult a szakképzés, új munkahelyek jöttek létre, és 

erősödik az ellátási lánc. A beruházás értéke: 1,05 millió euró 

 PP4: az újonnan felszerelt mezőgazdasági képzési helyszínen 

létrehozott szakképzések korszerű feltételeinek létrejötte. Teljes 

felszerelés a megfelelő működéshez: 2 traktor, 2 targonca, 1 kerekes 

rakodó, 200 szaporító és palántatálca, 1 talaj- és tőzegzáró gép, 1 

bálaaprító, 1 GPS-területmérő rendszer, 2 vetőgép és 3 talajművelő gép, 

2 mezőgazdasági permetezőgép, 2 öntözőtömlő orsó, 1 búvárszivattyú, 

2 öntözőkonzol, 4 betakarító gép és több mint 30 darab egyébb 

berendezés és felszerelés, ideértve a mérő- és csomagolóeszközöket 

valamint a kéziszerszámokat is. 

A beruházás értéke: 0,77 millió euró 

 PP5: az újonnan épített és berendezett Közösségi Központ a 

Folyamatos Tanulásért (Temes Megye), amely a közösségi szintű, 

életen át tartó folyamatos tanulás politikájának gyakorlatba ültetését 

biztosítja minden korosztály számára. A Központ 2 külön részből áll; 6 

szakképző csarnokból 10-10 gyakornok számára; 2 kreatív műhelyből, 

amelyek beolvaszthatók egy nagyobb térbe; 1 informatikai teremből, 24 

hallgató számára; 1 multifunkcionális térből, 48 néző számára; 1 

szociális / szórakoztató térből, 30 fő számára, amely szakmai fejlesztési 

tevékenységeket is képes befogadni. A beruházás értéke: 1,30 millió 

euró  

 

Egyébb eredmények: 

 határon átnyúló közös munkaerőpiac, amelyet az egyetemi hallgatók 

szakmai támogatásával alakítottak ki (információs rendezvények, 2 

tábor, 3 konzultáció / műhely, tanulmányút, állásbörzék, információs 

pont stb.) 

  határon átnyúló intézményi partnerségi hálózat és szakmai 

együttműködés a határon átnyúló munkaerőpiac érdekelt felei között 

(pl. munkaügyi központok, adóhivatalok, szociális segélyszervezetek, 

szakképző iskolák) 
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Concept Note 

Projekt kód: ROHU-355 

Megvalósitási időszak: 2018 október 1– 2019 június 30 

TELJES költségvetés: 207 741, 00 euró, amelyből 176 579, 85 euró ERFA 

támogatás. 

Előkészítési tevékenységek a Teljes Projekt kidolgozásához. 


