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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-380 

Projekt cím 

Verba Docent 

Felnőttek képzése az egészséges életmód és a fenntartható 

életkörülmények területén 

 
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 
46 hónap (2019. március 1- 2022. december 31.)  

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése az Excelsior és a Körös-Maros Alapítvány közötti 

határon átnyúló fenntartható együttműködés erősítése az Arad és Békés 

megyei munkaerő foglalkoztatási szintjének növelése érdekében.     

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: a Bánság és Körösvidék Természeti és 

Kulturális Örökségvédelmét támogató Excelsior Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány 

(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.987.502,00 €, melyből 2.539.376,70 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-380 sz. projekt célja az Arad és Békés megyei munkaerő 

foglalkoztatási szintjének növelése képzések, állásbörzék, közös helyi 

sajátosságú egyedi termékmárkák kialakítása és népszerűsítése, valamint 

elsősorban munkanélküli személyek, álláskeresők és szociálisan 

kirekesztett személyek számára szóló konferenciák szervezése révén.    

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- 2 felnőttképzési központ kialakítása: az aradi „Verba Docent” 

Felnőttoktatási Központ és a gyulai Szociális és Képző Központ; 

- 33 képzés lebonyolítása összesen 645 résztvevő bevonásával, akik 

közül 560 fő államilag elismert képesítést szerez; 



 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

- 8 állásbörze megszervezése, melyekre összesen 400 résztvevőt 

várnak mindkét partner részéről; 

- 2 közös határmenti termékmárka kialakítása legalább 10 helyi, a 

Fehér Körös menti térségből származó termék népszerűsítése 

céljából; 

- 2 terepjáró és 4 8+1 üléses gépjármű beszerzése kizárólag a 

hallgatók és gyakornokok részére szervezett terepmunka gyakorlat 

lebonyolítása céljából;  

- bútorok, informatikai eszközök, a képzéshez és a képzési 

központok berendezéséhez és működtetéséhez szükséges 

eszközök, berendezések és gépek, valamint az egyéni gyakorláshoz 

szükséges eszközök beszerzése; 

  

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–380 sz. projektnek köszönhetően 960 fő vesz részt a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezésekben, képzési tevékenységben, illetve az 

állásbörzéken.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU–380 sz. projektben elért eredmények elsősorban 2 teljesen 

felszerelt felnőttképzési központ kialakításában láthatóak, melyek 

munkanélküli, álláskereső és szociálisan kirekesztett személyek számára 

teszik lehetővé az egészséges életvitelhez és a fenntartható 

életkörülmények témájához kapcsolódó képzéseken történő részvételt. A 

fentiek eredményeként a támogatott területen nő a foglalkoztatási szint. 

 

Social media: https://www.facebook.com/verbarohu 

 

Website/webpage: 

http://verbadocent.hupont.hu/ 

https://ongexcelsior.ro/en/verba-docent/ 
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