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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-382 

Projekt cím 

YES 

Fiatalok önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése vállalkozói készségek 

fejlesztése által 

 
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 
22 hónap (2019. március 1- 2020. december 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a román-magyar határtérségben élő fiatalok 

foglalkoztatási arányának növelése a számukra biztosított vállalkozói 

készségek oktatása révén, valamint egy (online) szakmai keretrendszer 

létrehozása, melynek köszönhetően a fiatalok rendelkezni fognak az 

önálló vállalkozói tevékenységhez, vállalkozás létrehozásához szükséges 

készségekkel.     

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Romániai Vállalkozások Ösztönzését 

támogató Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Revita Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
293.504,50 €, melyből 294.478,82 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-382 sz. projekt célja a foglalkoztatás növelése a román-magyar 

határmenti térségben az önfoglalkoztatóvá válás támogatása révén.    

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- közös módszertan kidolgozása, mely magában foglalja: a hallgatók 

számára kreatív feladatokat tartalmazó, egyéni online válaszadó 

rendszerrel ellátott 1 online kompetencia-tesztet; 1 e-learning 

felületet; 1 elektronikus tananyagot; 1 képzőtábor forgatókönyvet 

és a vállalkozói készségek oktatását tartalmazó 1 gyakorlati 

útmutatót; 
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- közös szakmai (vállalkozói készségek) képzés lebonyolítása, mely 

magában foglalja: 100 fő online kompetencia-teszt értékelését, 3 

képzőtábort (1 Romániában, 2 Magyarországon), mely online 

szimuláció-alapú intenzív „edzőtábor” 100 fő hallgató részére; 

- 1 határmenti stratégiát, mely egy olyan alapjelentést is tartalmaz, 

amely a projekttel érintett négy megyére vonatkozó kiindulási 

helyzetet érintően készül, valamint 1 integrált fejlesztési stratégiát; 

- 1 „lakóautós” látogatást a vezető kedvezményezett szervezésében: 

a négy megye 6 városába (és több mint 8 középiskolába) történő 

ellátogatás, melyeken egy vállalkozói készségek terén elismert 

szakember tölti be a „műsorvezető” szerepét;     

- egy kétnapos határmenti, tanárok számára szervezett workshop 

megtartása Romániában, melynek köszönhetően tájékozódhatnak 

a vállalkozóvá válás oktatásában alkalmazott  aktuális és 

leghatékonyabb eszközökről és módszerekről.  

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–382 sz. projektnek köszönhetően 100 fő fiatal hallgató lépett be 

sikeresen a munkaerőpiacra a közös, vállalkozóvá válási képzésen történő 

részvétel eredményeként, szerzett magas szintű vállalkozói készségeket és 

további oktatási potenciált.  

Főbb 

eredmények 

A projektben mindkét partner a román-magyar határtérségben lévő 

foglalkoztatási szint növelése érdekében működik együtt az 

önfoglalkoztatóvá válás támogatása által.  

A projekt végén 100 fiatal sajátította el a hatékony vállalkozás alapításának 

és a stratégiai vállalkozás működtetésének ismereteit.   

 

 


