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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-348 

Projekt cím 

BRIDGE 

Híd a határon átnyúló munkaerőpiachoz 

 

Prioritási tengely  
3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás 

támogatása (Foglalkoztatási együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

8/b A munkaerő-foglalkoztatás hatékonyságának növelése a belső 

potenciál fejlesztése, a hanyatló ipari régiók átalakítása, és az egyes 

természeti és kulturális erőforrások kiaknázása által az egyes területekre 

vonatkozó területi stratégia részeként, és azok fejlesztésével együtt. 

Megvalósítási 

időszak 
28 hónap (2019. március 1- 2021. június 30.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a határmenti munkaerő mobilitás növelése Temes, 

Békés és Csongrád-Csanád megyében, a munkaerőpiachoz történő 

hozzáférés javítása, valamint a foglalkoztatási lehetőségek növelése a 

határmenti térségben.   

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Diaspora Alapítvány (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Esélyt a Szórványnak Alapítvány (Magyarország) 

PP3: Kulturális és Szabadidős Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
260.554,79 €, melyből 221.471,56 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-348 sz. projekt célja a nemzetközi, határmenti mobilitás 

elősegítését szolgáló közös tartalmak kifejlesztése, melynek részeként 

nyelvi képzésre, jogi ismeretekre vonatkozóan készül speciális 

módszertan, valamint egy honlap és képzési anyagok.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- a román és magyar mint idegen nyelv oktatására szolgáló közös 

képzési módszertan kidolgozása. A tananyagok tartalmazzák a 

mindkét országra vonatkozó jogi hátteret is; 

- a közös határmenti munkaerőpiac elősegítését, a szomszédos 

országok nyelvének elsajátítását és a legfontosabb foglalkoztatási 

jogszabályok megismerését elősegítő képzések lebonyolítása. 
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Temesváron 40 fő hallgató (három 12-15 fős csoportban), 

Nagybánhegyesen/Békés megyében 24 fő hallgató (3 csoportban) 

és Csongrád-Csanád megyében szintén 24 fő hallgató (3 

csoportban) képzése valósul meg; 

- a Csongrád-Csanád megyei képzési központ működtetéséhez 

szükséges bútorok és informatikai eszközök beszerzése; 

- a Nagybánhegyesen lévő képzési központ felújítása 

(tereprendezés) és a szükséges informatikai eszközök beszerzése; 

- a Temesváron lévő képzési központhoz szükséges (irodai és 

recepciós) bútorok beszerzése; 

- a Temesváron lévő képzési központ felújítása és a szükséges 

informatikai eszközök beszerzése. 

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–348 sz. projektnek köszönhetően 88 fő végezte el a képzést és 

sajátította el a szomszédos ország nyelvét, valamint jogi tudnivalóit, így 

hozzájárulva, hogy az aktív népesség mindkét országban könnyebben 

hozzáfér a nemzetközi munkaerőpiaci lehetőségekhez. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU–348 sz. projekt elősegíti a határmenti térségben a foglalkoztatási 

lehetőségek és aktív bevonás növekedését a helyi lakosság számára 

szervezett nyelvi képzések eredményeként. Ezen felül a térségben 3 

helyszínen javultak a képzési lehetőségek feltételei a magasabb 

felszereltségnek köszönhetően, a lakosság számára a munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő, speciális képzéseket is tudnak biztosítani.    

 

 

 


