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3. Nyílt Pályázati Felhívás  

Projekt kód ROHU-395 

Projekt cím 

CO-LABOUR - Nyírbátor és Nagykároly közötti együttműködés a 

foglalkoztatás javítására és a belső potenciálon alapuló fejlődés 

előmozdítására 

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 
38 hónap (2020. február 1. - 2023. március  31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a Nyírbátor és Nagykároly közös határ menti térségében 

a foglalkoztatás növelése, a kedvező feltételek megteremtésével a 

kiegyensúlyozott munkaerőpiacra és a helyi vállalkozások 

versenyképességének javítására hosszú távon. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nyírbátor Önkormányzata (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: 

PP2: Nagykároly Önkormányzata (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
2 895 495,00 €, melyből 2 461 170,75 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU395-ös projekt a nyírbátori és nagykárolyi közös munkaerőpiac 

keresletét és kínálatát kívánja kiegyensúlyozni, erősíteni a helyi 

vállalkozások versenyképességét a belső potenciálra és készségekre 

alapozva, valamint növelni a határon átnyúló munkaerő-mobilitást.  

 

A főbb tevékenységek: 

- Egy közös fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozása a közös 

megvalósítás alapjaként; 

- Egy képzési központ és egy hely termékeknek és szolgáltatásoknak 

fenntartott központ építése Nyírbátorban; 
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- Egy új képzési és kiállítási központ építése Nagykárolyban; 

- 6 közös munkaügyi fórum szervezése (3 Nagykárolyban és 3 

Nyírbátorban) azzal a céllal, hogy lehetőséget adjanak az 

intézmények közötti kapcsolatépítésnek és a közös kihívások 

megvitatásának, a célok meghatározásának és a szükséges 

beavatkozások megállapításának ezen közös célok elérésének 

érdekében; 

- 4 közös állásbörze szervezése a munkaerő határon átnyúló 

mobilitásának elősegítése érdekében; 

- 1 közös online munkaerőpiaci adatbázis létrehozása; 

- 2 képzés szervezése hátrányos helyzetűek vagy munkanélküliek 

számára; 

- mentorprogram szervezése a hátrányos helyzetűek számára; 

- 1 közös album elkészítése, benne helyi termékekkel és 

szolgáltatásokkal. 

 

Az érintett Program Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és 

Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben részt 

vevők száma”. A ROHU395-ös projekt által 966 fő vesz részt fenntartható, 

közös foglalkoztatási kezdeményezésekben és/vagy közös képzéseken 

foglalkoztatási témában.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU-395-ös projektben 3 képzési épület, a helyi termékek és 

szolgáltatások specializációja és népszerűsítése és szolgáltatási központok 

létesítése valósul meg, ahol a partnerek képzéseket és/vagy 

specializációkat szerveznek. 966 fő élvezheti a közös foglalkoztatási 

kezdeményezések és/vagy közös foglalkoztatási képzések előnyeit. 

 

 


