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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-388 

Projekt cím CDDL - KÖZPONT A FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRT 

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 
30 hónap (2020. március 1. - 2022. augusztus 31.)  

Célkitűzés 
A fő cél a nagyobb munkavállalói potenciállal rendelkezők arányának 

növelése új, célirányos eszközök és módszerek, valamint szabványosított 

képzési programok által. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagyürögd Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület a Közösségek Fejlődéséért 

(Románia) 

PP3: Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
886 333,00  €, melyből 753 383,05 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU388-as projekt a helyi munkaerőpiaci szereplők közti 

együttműködés élénkítésére törekszik annak érdekében, hogy a piaci 

szereplők könnyebben egymásra találjanak, javuljon a foglalkoztatottsági 

helyzet, növekedjen az összes érintett partner intézményi kapacitása és 

megteremtődjenek a lakosok és érintett közösségek oktatása és képzése 

kapcsán folytatott párbeszéd és együttműködés hosszútávú feltételei. 

 

A főbb tevékenységek: 

- Munkaerőpiaci stratégiai dokumentum kifejlesztése Nagyvárad 

nagyvárosi régiójára vonatkozóan; 
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- Eszközbeszerzés minden partner esetében, a projekt megfelelő 

megvalósításának érdekében; 

- 2 stratégiai dokumentum kifejlesztése: Békés megyei 

munkaerőpiaci stratégia, vállalkozói jó gyakorlatok gyűjteménye; 

- 5 műhelymunka és munkaülés szervezése kb. 300 fő számára, akik 

szakértő, tapasztalt mentorok gondozását és szakképzési 

tanácsadási szolgáltatásokat élvezhetnek majd; 

- Képzések szervezése. A tevékenységek egy különleges, képzési 

folyamatokkal foglalkozó csoportja az összes partner bevonásával 

kerül megvalósításra: 300 résztvevő kiképzése, a vizsgáztatási 

folyamat kidolgozása, a továbbképzések lezárása vizsgáztatás által. 

- A tevékenységek helyszíneként szolgáló CDDL épület felújítása és 

felszerelése. 

 

Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU388-as projektnek köszönhetően 600 fő 

részesül a támogatott közös foglalkoztatási kezdeményezésekből és 

továbbképzésekből. 300 fő szerez képesítést akkreditált kurzusokon, két 

szakterületet is érintve (vállalkozói készségek és IT kompetencia), valamint 

további 300 fő vesz részt dedikált, mentorok által vezetett 

műhelymunkákon vállalkozói jó gyakorlatok, eszközök és díjak témájában. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-388-as projekt által növekednek majd a vidéki régió 

foglalkoztatási lehetőségei. 600 fő javíthatja a foglalkoztatási potenciálját 

az akkreditált képzéske elvégzésével két szakterületen is (vállalkozói 

készségek és IT kompetencia). Továbbá, célzott, mentorok által vezetett 

műhelymunkákon is részt vehetnek vállalkozói jó gyakorlatok és eszközök 

megismerésének érdekében. Végül egy fenntartható, eszközökkel 

megfelelően felszerelt fejlesztési központ is létrejön Nagyvárad nagyvárosi  

régiójában, pontosabban  Les Village és Nojorid községekben. 

 

 


