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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-406 

Projekt cím 
CROSSGROWING  – Hatékony, határokon átnyúló együttműködés a 

foglalkoztatás növeléséért Arad és Békés megyében 

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 (2019. március 1. - 2022. augusztus 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határ menti települések lakosságának támogatása a 

személyiség-fejlesztés terén, amely hozzájárul a munkaerő-

foglalkoztatottság növekedéséhez, a vállalatok munkaerő-piaci igényeinek 

kielégítéséhez és a térségre jellemző munkaerő-hiány csökkentéséhez. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Arad-megyei Kereskedelmi-, Mezőgazdasági-és Iparkamara 

(Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
1 125 764 €, melyből 956 899,40 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-406-os projekt a határ menti települések lakosságának 

támogatására törekszik a személyiség-fejlesztés terén, amely hozzájárul a 

munkaerő-foglalkoztatottság növekedéséhez, a vállalatok munkaerő-piaci 

igényeinek kielégítéséhez és a munkaerő-hiány csökkentéséhez. Továbbá, 

számos szakmai rendezvénynek köszönhetően, a keresleti és a kínálati 

oldalról érkező munkaerőpiaci szereplők szoros kapcsolatot építenek ki 

egymással. A cégek/befektetők munkaerőt találhatnak, mialatt a 

munkavállalók minőségi állásokban helyezkedhetnek el a határ mindkét 

oldalán. 

 

A főbb tevékenységek: 
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- 37 ingyenes szakmai rendezvény szervezése az álláskeresők, 

érdeklődők, cégek és civil szervezetek számára Romániában és 

Magyarországon egyaránt; 

- közös adatbázis kidolgozása, amelyen keresztül naprakész 

befektetési információ válik elérhetővé; 

- eszközbeszerzés a menedzsment csapat számára, valamint a 

szakmai rendezvények támogatására; 

- a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodáinak 

felújítása, amely jelenleg is a cég tevékenységeinek ellátását 

szolgálja. A beruházás értéke 55 000 euró.  

 

Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben 

résztvevők száma”. A ROHU406-os projekt által 5200 fő vehet részt a projekt 

tevékenységekben (rendezvények, adatbázis és egyéb tevékenységek) a 

munkaerőpiac, gazdaság és munkahelyteremtés területén. 

A rendezvényeknek köszönhetően a keresleti és a kínálati oldalról érkező 

munkaerőpiaci szereplők szoros kapcsolatot építenek ki egymással. A 

cégek/befektetők munkaerőt találhatnak, mialatt a munkavállalók 

minőségi állásokban helyezkedhetnek el a határ mindkét oldalán. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-406-os projekt főbb eredményei az alábbiak: 

- egy kb. 200 m2-es iroda felújítása és berendezése új irodai 

bútorokkal; 

- eszközök beszerzése a szakmai rendezvények sikeres 

lebonyolításához Romániában és Magyarországon; 

- 37 szakmai rendezvény megszervezése munkakeresők, 

érdeklődők, cégek és civil szervezetek számára Romániában és 

Magyarországon; 

- közös adatbázis létrehozása.  

 

 


