
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-426 

Projekt cím 
ALTERAGRI – A helyi gazdaság támogatása az mezőgazdasági termékek 

alternatív használatának ösztönzésével 

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 (2021. május 1. - 2023. április 30.)  

Célkitűzés A projekt fő célja a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmák és 

technológiák gazdasági életképességének újjáélesztése és támogatása. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Bihar Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Erdélyi Technológiaátadási Egyesület (Románia)  

PP3: Talajtani és Agrokémiai Tanulmányok Bihar megyei Intézete 

(Románia) 

PP4: Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
1 679 320,00 €, melyből 1 427 422,00 € ERFA támogatás 
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Összefoglaló  

A ROHU-426 projekt célja a foglalkoztatás javítása és a munkaerő 

határokon átnyúló mobilitásának elősegítése. 

A főbb tevékenységek: 

- a Bihari Mezőgazdasági Képzési Központ megépítése és 

felszerelése (PP3); 

- 2 képzés technikai növények termesztéséről és a gyapjú 

szüretelésének és tárolásának módjáról (Vezető Kedvezményezett) 

- 1 információs rendszer az állampolgárokkal való kapcsolat 

menedzselésére (Vezető Kedvezményezett); 

- e-oktatási felület létrehozása (PP2); 

- 1 konferencia: Innovatív megoldások mezőgazdasági IKT 

eszközökre alapozva (PP2); 

- 6 képzés mezőgazdasági termelő számára IT eszközök 

használatáról (PP2); 

- 1 konferencia a határmenti térség talajtani fejlesztésének 

témájában (PP3) 

 

Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU425-ös projekt által 1150 fő vehet részt a közös 

foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzéseken.  

Főbb 

eredmények 

A fő eredmények a következők:  

      - a Bihari Mezőgazdasági Képzési Központ megépülése és felszerelése  

        (PP3); 

      -2 képzés a technikai növények termesztéséről, valamint a gyapjú      

        gyűjtésének és tárolásának módjáról  

      - 1 e-oktatási felület létrejötte 

      - 6 képzés és 2 konferencia a mezőgazdaság informatikai eszközeiről   

        és a határon átnyúló terület talajtani fejlesztéséről 

 

 


