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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-425 

Projekt cím HRArea – A humánerőforrások közös fejlesztése a határmenti területen 

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. március 1. - 2022. február 28.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célja a foglalkoztatottság növelése a határmenti régióban egy 

vidéki fejlesztési központ kialakítása által Paleu községben, amelyben az 

állampolgárok munkaügyi képzéseken vehetnek részt. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Paleu Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Derecske Város Önkormányzata (Magyarország) 

PP3: Pro Cariere Egyesület (Románia) 

PP4: Nagyvárad Városi Régió Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület 

(Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
1 337 577,80 €, melyből 1 136 941,13 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-425-ös projekt fejlesztési központok létesítésére törekszik a 

határmenti régióban, ahol az állampolgárok képzéseken vehetnek részt. 

 

A főbb tevékenységek: 

- Vidéki Fejlesztési Központ építése Paleuban, Bihar megyében, 

képzési és átképzési tevékenységek számára; 

- 1 darab 1000 m2-es üvegház létesítése mezőgazdasági gyakorlatok 

és gyümölcstermesztés számára Paleuban; 

- képzésekhez szükséges eszközök beszerzése (laptopok, 

nyomtatók, kivetítők, fűrész, tisztítófűrész, motoros földművelő 

gépek, bútorok stb.); 
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- egy tanulmány kidolgozása a képzési igények, és ebből 

következően a munkaügyi képzési programok témájában 100 

derecskei lakos igényeinek felmérése alapján; 

- képzések szervezése Derecskén 100 fő részére; 

- 20 szakmai továbbképzés szervezése Paleuban, Bihar megyében, 

olyan témában mint pl. szociális és civil kompetenciák és 

készségek, földművelési  és faápolási specialista, zöldterület-tisztító 

munkás, háztartásvezetőnő, szakács és arató és erdőkarbantartó 

operátor; 

- 5 workshop szervezése érzelemmenedzsment, 

konfliktusmenedzsment, egyéni hatékonyságnövelés, változás és 

átállás menedzselése és stresszmenedzsment témájában; 

- eszközbeszerzés a menedzsment csapat számára (1 autó, laptop és 

szoftver). 

 

Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU425-ös projekt által 450 fő vehet részt a közös 

foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzéseken.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU-425-ös projekt keretein belül egy modern és teljesen felszerelt 

infrastruktúra létesül szakmai képzések számára. A projekt jobb 

lehetőségeket biztosít a szakmai átképzések iránt érdeklődőknek az 

állampolgárok képesítését szem előtt tartva azzal a céllal, hogy növeljék a 

(jobb) elhelyezkedési kapacitásukat. Végül a helyi közigazgatási 

szolgáltatások minősége is javul, különös tekintettel a fiataloknak nyújtott 

szolgáltatásokra, az iskolai jelenlétük, az oktatási és életkörülményeik és a 

foglalkoztathatóságuk javítása által.   

 

 


