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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-331 

Projekt cím 

CAREER 

Határon átnyúló együttműködési hálózat a szakmai karrierfejlesztés 

támogatására a határmenti régióban 

 
Prioritási tengely  

3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás 

támogatása (Foglalkoztatási együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

8/b A munkaerő-foglalkoztatás hatékonyságának növelése a belső 

potenciál fejlesztése, a hanyatló ipari régiók átalakítása, és az egyes 

természeti és kulturális erőforrások kiaknázása által az egyes területekre 

vonatkozó területi stratégia részeként, és azok fejlesztésével együtt. 

Megvalósítási 

időszak 
44 hónap (2019. március 1- 2022. október 31)  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határmenti foglalkoztatási arány növelése Bihor és 

Békés megyékben a pályaorientációs szolgáltatások fejlesztése, a 

figyelemfelhívás és a fiatalok karrierfejlesztésre irányuló kompetenciáinak 

fejlesztése révén. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Don Orione Beneficence Jótékonysági 

Alapítvány (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Bihor Megyei Munkaerő-Foglalkoztatási Ügynökség (Románia) 

PP3: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország) 

PP4: Békés Megyei Kormányhivatal (Magyarország) 

PP5: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.561.094,80 €, melyből 2.176.930,58 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU331 sz. projekt a Bihor és Békés megyei pályaorientációs 

szolgáltatások tárgyi és szakmai feltételeinek/hátterének kialakítását, a 

pályaorientációs szolgáltatások „láthatóságának” javítását, a fontosságuk 

iránti figyelem felkeltését, valamint a fiatalok karrierfejlesztését szolgáló 

kompetenciák fejlesztését tűzte ki céljául.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- egy Pályaorientációs és Szakmai Képző Központ kialakítása és 

működtetése, valamint a Bihor megyei Nagyváradon megvalósuló 

pályaorientációs és szakképzési tevékenység a központban történő 
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tevékenységek megvalósításához szükséges bútorok és 

informatikai eszközök beszerzése; 

- egy meglévő épület felújítása Békéscsabán a Pályaorientációs, 

Tanácsadó és Módszertani Központ kialakítása céljából, az épület 

működtetéséhez szükséges bútorok és informatikai eszközök 

beszerzése; 

- 2 alkalommal egy-egy kétnapos nagyszabású állásbörze és 

pályaválasztási vásár szervezése Nagyváradon; 

- a 2 mobil tanácsadó ponton megvalósuló pályaorientációs 

tevékenységhez szükséges speciális felszerelés (2 felfújható 

rendezvénysátor, a mobil iroda szerepét betöltő 2 többfunkciós 

kisbusz, és a roadshow-k lebonyolításához szükséges informatikai 

eszköz szett) beszerzése; 

- roadshow-k szervezése (18 Békés megyei  középiskolába történő 

kitelepülés, melyek során a 15 év feletti tanulók az iskola 

befejezését követő munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeket 

érintő információkról tájékozódhatnak, pályatanácsadásban 

részesülnek); 

- két 50 fős tudás átadását szolgáló határmenti workshop 

megszervezése; 

- az Integrált Román-Magyar Határmenti Munkaerőpiac Közös 

Cselekvési Tervének kidolgozása;  

- 4 pályaorientációs Információs Pont létrehozása Szeghalom, 

Mezőkovácsháza, Gyula és Sarkad városában; 

- pályaorientációs és szakképzési tevékenységek szervezése; 

- 4, a szakképzés témájában megrendezett szakmai konferencia 

megtartása Békés megyében; 

- 3 új, hatóságilag engedélyeztetett képzési program kidolgozása;  

- 8 szakképzési témájú szakmai konferencia megszervezése Békés 

megyében;   

- a tevékenységek lebonyolításához szükséges informatikai 

feltételek kialakítása (a Békés megyei fiatalok vállalkozóvá 

válásához szükséges tudás fejlesztését célzó szoftver). 

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–331 sz. projektnek köszönhetően a közös helyi foglalkoztatási és 

képzési tevékenységben részt vett 9.010 fő járul hozzá az indikátor 

teljesítéséhez. 
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Főbb 

eredmények 

A ROHU–331 sz. projektben kialakításra került a (nem csak) Bihor és Békés 

megyei, aktív szakmai pályájuk kezdetén álló fiatalok számára 

rendelkezésre álló pályaorientációs szolgáltatások hálózata. A hálózat 

elengedhetetlenül fontos részeként kialakításra kerül a két Központ 

Békéscsabán és Nagyváradon, melyek a közigazgatási jellegű 

szolgáltatások nyújtásán túl jelentős pályaorientációs erőforrás központot 

is képviselnek a térségekben. A két központ szakemberei támogató 

tevékenységek széles körét tudják nyújtani az érdeklődők számára, ezáltal 

fontos szerepet betöltve a projekt célkitűzéseinek megvalósulásában. A 

Központok tevékenységeit a partnerek által különféle témákban 

megvalósuló egyéb feladatok, intézkedések egészítik ki: pl. a 

munkaerőpiacon lévő hiányszakmák beazonosítása, az egyes szakmák 

részletes megismerésére irányuló események, rendezvények szervezése. 

A fenti tevékenységek a célcsoport számára a karrierfejlesztés 

támogatására irányuló magas szakmai színvonalú, átfogó szolgáltatások 

széles palettáját biztosítják, elérhetővé téve azokat a két megye teljes 

területén.    

 

 


