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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-385 

Projekt cím 

HEY! 

A Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok foglalkoztatási 

helyzetének elősegítése 

 
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 
30 hónap (2019. március 1- 2021. augusztus 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a felmerülő igények és specifikus szükségletek 

kielégítése a fiatalok számára nyújtott szakmai információk és az 

önbizalom fejlesztésére irányuló tanácsadási szolgáltatás nyújtása, 

álláskeresési technikák, személyre szabott pályaorientációs szolgáltatás 

alkalmazása, valamint a munkaerőpiac által támasztott készségek 

fejlesztésére irányuló képzési lehetőségek biztosítása révén.     

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: AGES Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Ötlet a Vidékért Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
446.278,80 €, melyből 379.336,98 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-385 sz. projekt célja a munkaerőpiaci folyamatok és az azokat 

leginkább befolyásoló szükségletek/igények beazonosítása és 

leghatékonyabb kiaknázása, legalább 200 fő számára szakmai 

segítségnyújtás biztosítása a munkaerőpiacra való belépés folyamatában, 

a foglalkoztatási esélyek növelése és a halmozottan hátrányos személyek 

munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- pályaorientációs és szakmai képzések szervezése – 16 

pályaorientációs és egyéni fejlesztést segítő workshop 
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lebonyolítása, egyéni tanácsadás biztosítása legalább 80 fő 

számára, a vezetői engedély megszerzésére irányuló államilag 

elismert képzés megszervezése legalább 30 fő számára, akik közül 

legalább 20 fő „C”, illetve „CE” kategóriás hivatásos jogosítványt 

szerez; 

- a vállalkozóvá válás elősegítésének támogatása – vállalkozói 

képzések szervezése legalább 30 fő számára, mentorálási 

tevékenység biztosítása legalább 10 újonnan létrejövő 

kisvállalkozás számára, tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása 

legalább 30 fő számára; 

- a munkaerőpiaci integráció és foglalkoztatás elősegítését támogató 

tevékenység – információ és tanácsadás, mentorált gyakornoki 

tevékenység nyújtása 40 fő számára, 2 közösen szervezett 

állásbörze munkáltatók, a foglalkoztatási szolgálat munkatársai és 

legalább 100 fő álláskereső részvételével; 

- a fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok határon átnyúló 

foglalkoztatási esélyeinek növelését érintő kutatási módszertan és 

stratégia kidolgozása, mely által elérhetővé válik a térség 

foglalkoztatottságának növelése és az inkluzív (befogadó jellegű) 

munkaerőpiac létrehozása. 

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–385 sz. projekt eredményeként 1.430 fő vesz részt a közös helyi 

foglalkoztatási kezdeményezésekben, képzéseken, valamint a Szatmár és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaerőpiaci kereslet és kínálat, a 

foglalkoztatási igények és szükségletek felmérésére irányuló kutatás 

lebonyolításában.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU-385 sz. projekt hatására a munkaerőpiacot érintő kihívásokról 

rendelkezésre információ szintje – különös tekintettel a bevont partnerek 

esetében – növekedett. A pályaorientációs tevékenységben, szakmai 

képzésekben, tanácsadásokon részt vett fiatalok tudása és készségei 

fejlődtek, a különböző szintű és típusú tanulási lehetőségeket és 

támogatást nyújtó munkaerőpiaci integráció elérhetővé vált.      

 

 


