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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-421 

Projekt cím 

CBC-EMPLOYMENT  - A foglalkoztatottság javítása Bihar megyében, 

Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák 

fejlesztése által 

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 
28 hónap (2020. május 1. - 2022. augusztus 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja a foglalkoztatás támogatása – kedvező növekedés elérése 

Nagyváradon, Bihar megyében és Hajdúböszörményen a 

munkaerőpiachoz való megfelelő hozzáférés javítása által.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagyvárad Városa (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség (Románia) 

PP3: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Magyarország) 

PP4: Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
7 507 873,22 €, melyből 2 549 531,04 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU421-es projekt a vállalkozásfejlesztést és a foglalkoztatási 

infrastruktúra fejlesztését tűzte céljául egy Vállalkozói Központ 

létesítésével Nagyváradon, egy Helyi Termelőket Támogató Mobil Központ 

létrehozásával Bihar megyében és egy Inkluzív Vállalkozói Központ 

alapításával Hajdúböszörményben. A projekt célja továbbá foglalkoztatási 

kezdeményezések és képzések szervezése a határ mindkét oldalán, az 

álláslehetőségek és a foglalkoztathatóság növelésének érdekében.  

 

A főbb tevékenységek: 
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- 3 tematikus képzés, egy vállalkozói nap és 4 foglalkoztatási 

kezdeményezés szervezése a helyi munkaerőpiaci szereplők közti 

együttműködés élénkítésének és a vállalkozói készségek és a 

foglalkoztathatóság javításának érdekében (Vezető 

Kedvezményezett); 

- IT eszközök beszerzése (3 számítógép és 2 laptop) a Vezető 

Kedvezményezett menedzsment csapatának; 

- 3 speciális büfékocsi beszerzése a hagyományos élelmiszeripari 

termékek népszerűsítésére Bihar megye számos területén (PP2); 

- 2 tematikus képzés szervezése összesen 100 résztvevővel és 5 helyi 

foglalkoztatási kezdeményezés szervezése 500 résztvevővel (PP2); 

- 3 tematikus képzés (180 résztvevő) és 1 workshop (80 résztvevő) 

szervezése (PP3); 

- 2 állásbörze szervezése 1000 résztvevővel (PP4); 

- a "Piata Cetate Vállalkozói Központ” megépítése (Vezető 

Kedvezményezett); 

- egy teljesen felszerelt vágóhíd és egy teljesen felszerelt 

hentesüzem megépítése (PP3). 

 

Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU-421-es projektnek köszönhetően 2570 fő vesz 

részt a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és 

továbbképzésekben. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-421-es projekt által 3 új vállalkozói központ és foglalkoztatási 

intézmény jön létre, amelyek határon átnyúló foglalkoztatási 

kezdeményezések megvalósítását és az érintett munkaerőpiaci szereplők 

közötti együttműködést szolgálják. Az összes partner rendelkezik releváns 

kezdeményezésekkel a munkaerőpiaci helyzet javítására.  

 

 


