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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-391 

Projekt cím 

INTERLOGISTICS 

Határokon átnyúló logisztika: együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás 

területén 

Prioritási tengely  

3 -A munkaerő-foglalkoztatási arány javítása és a határokon átnyúló 

munkaerő-mobilitás előmozdítása (együttműködés a munkaerő-

foglalkoztatás terén) 

Beruházási 

prioritás 

8/b A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál 

fejlesztése által az egyes területekre vonatkozó területi stratégia 

részeként, a hanyatló ipari régiók átalakításával, valamint az egyes 

természeti és kulturális forrásokhoz való hozzáférhetőség javításával és 

ezek fejlesztésével együtt 

Megvalósítási 

időszak 
24 hónap (2020. február 1. - 2022. január 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja a helyi munkaerőpiaci szereplők együttműködésének 

elősegítése annak érdekében, hogy javuljon a munkaerőpiaci kapacitás a 

támogatható, határokon átnyúló területen. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Ajak Város Önkormányzata (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Halmeu Község Közigazgatási Egység (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
2 356 602,00 €, melyből 2 003 111,70 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU391-es projekt a két megye közötti munkaerő-mobilitás 

növelésére törekszik a logisztikai kapacitás növelése, logisztikai és képzési 

központok létesítése és a munkanélküliek valamint egyéb munkaerőpiaci 

szereplők közti együttműködés elősegítése által annak érdekében, hogy 

növeljék a foglalkoztatottsági rátát a határmenti térségben. 

 

A főbb tevékenységek: 

- 1 (képzési központként is működő) logisztikai központ építése 

Ajakon egy meglévő raktárépület felújításával és felszerelésével; 

- 1 új logisztikai központ építése Halmeu községben, beleértve egy 

zöldség- és gyümölcstároló hűtőházat és képzési központot; 
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- Egy közös kérdőív elkészítése azzal a céllal, hogy felmérjék és 

értékeljék a helyi munkakeresők, munkaadók igényeit, valamint az 

ajaki és halmeui munkaerő képzettségét. 

- 8 tájékoztató előadás és műhelymunka szervezése Ajakon; 

- 2 állásbörze és 2 határon átnyúló munkaerőpiaci fórum szervezése 

Ajakon; 

- 4 szakképzés szervezése Ajakon; 

- egy Közös Stratégia és Akcióterv kidolgozása a határon átnyúló 

munkaerőpiac vonatkozásában; 

- 2 állásbörze és 2 határon átnyúló munkaerőpiaci fórum szervezése 

Halmeu községben; 

- 4 szakképzés szervezése Halmeu községben; 

 

Az érintett Program Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU391-es projektnek köszönhetően 760 

munkaerőpiaci szereplő élvezheti a közös rendezvények és a határmenti 

együttműködés előnyeit. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-391-es projekt keretein belül 2 logisztikai központ épül, és 

összesen 760 fő vesz részt a közös foglalkoztatási kezdeményezésekben 

és/vagy közös képzéseken (határmenti munkaerőpiaci fórum, állásbörzék, 

munkaerőpiaci tanácsadások, workshopok, képzések, konferenciák stb.).  

 

 


