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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-359 

Projekt cím 

CROSSLOCALDEV 

Margitta és Berettyóújfalu kistérségek foglalkoztatási rátája és üzleti 

környezete javításának integrált megközelítése  

 

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 
27 hónap (2020. május 1- 2023. július 31.)  

Célkitűzés A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatási ráta javítása és az üzleti környezet 

fejlesztése Margitta és Berettyóújfalu kistérségek vonzáskörzetében.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Margitta Város Önkormányzata (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.615.165,66 €, melyből 2.222.890,81 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-359 sz. projekt célja a megfelelő szintű képzési tartalom 

biztosítása, a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési eszközök kidolgozása 

és a megfelelő infrastruktúra kialakítása a helyi termékek határmenti 

értékesítésének elősegítése érdekében.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- a Mezőgazdasági és Agrár-élelmiszeripari Központ megépítése 

Margittán és az épülethez szükséges berendezések és eszközök 

beszerzése, üzembe helyezése; 

- a Berettyó-Bihar Mezőgazdasági Képző Központ megépítése 

Berettyóújfaluban és az épülethez szükséges eszközök beszerzése; 

- Margitta és Berettyóújfalu kistérségek foglalkoztatási 

stratégiájának kidolgozása, mely egy, a régió összes gazdasági 

területének aktuális állapotára vonatkozó elemzés; 
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- mezőgazdasági és agrárélelmiszeripari vállalkozóvá válási képzési 

program lebonyolítása Berettyóújfaluban legalább 400 fő számára 

készségek fejlesztése céljából;  

- ún. „mezőgazdasági vállalkozói napok” és „helyi termékek napja” 

események lebonyolítása az érdeklődők számára a Mezőgazdasági 

és agrár-élelmiszeripari vállalkozó számára rendelkezésre álló 

lehetőségekről történő tájékoztatás céljából; Bihor, Hajdú-Bihar, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyei munkáltatók és 

lakosság részére szervezett 3 állásbörze.  

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–359 sz. projektnek köszönhetően a közös helyi foglalkoztatási és 

képzési tevékenységben részt vett 1.240 fő járul hozzá az indikátor 

teljesítéséhez. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU–359 sz. projektben megépítésre kerül 2 létesítmény, így a 

megfelelő infrastruktúrának köszönhetően lehetővé válik a helyi termékek 

határmenti értékesítése, valamint 1.240 fő javát szolgálják a megfelelő 

színvonalú képzést, foglalkoztatást és gazdaságfejlesztést támogató 

eszközök.    

 

 

 


