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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-374 

Projekt cím 

TwinS 

Határon átnyúló közös képző központok 

 

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 a munkaerő-mobilitás és a határmenti térségben 

lévő foglalkoztatási lehetőségek növelése két, a határmenti 

pályaorientáció (HU)/ polgári és szociális készségek (RO) és alapszintű 

vállalkozói készségek témájában megszervezett – képzési modul 

megvalósítása révén.     

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Bartók Béla Elméleti Líceum (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Katolikus Ház Nonprofit Kft. (Magyarország) 

PP3: Diaszpóra Alapítvány (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
1.269.162,83 €, melyből 1.078.788,40 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-374-es projekt fő célja a nemzetközi munkaerő-mobilitás 

növelése a tervezett tevékenységek által. Továbbá, a partnerek 

törekednek a határon átnyúló munkaerő-piaci hozzáférés elősegítésére és 

a foglalkoztatási lehetőségek növelésére a határ mindkét oldalán élő 

emberek számára, ezáltal hozzájárulva a határrégió inkluzivitásának 

fejlesztéséhez. 

 

A projektben terv szerint az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg: 

- 2 képzés lebonyolítása Temes megyében: határmenti 

pályaorientáció és képzéstervezés 150 fő 15-25 év között fiatal 

részére 10 csoportban (15 fő/csoport) elosztva és alapszintű 
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vállalkozói képzés 80 fő 16-65 év közötti résztvevő számára 4 

csoportban (20 fő/csoport) elosztva; 

- 2 képzés lebonyolítása Csongrád-Csanád megyében: határmenti 

pályaorientáció és képzéstervezés 120 fő 15-25 év között fiatal 

részére és alapszintű vállalkozói képzés 80 fő 16-65 év közötti 

résztvevő számára; 

- Képzési anyagok kidolgozása és a kurzusok akkreditációjának 

elvégzése 

- a Képzési Központ épületének felújítása, kialakítása Zold 

településen, valamint a képzési központba szükséges eszközök 

beszerzése; 

- a domaszéki Képzési Központ megépítése (tantermekkel és a 

résztvevők számára szállással rendelkező kétemeletes épület), 

valamint a képzési központba szükséges eszközök beszerzése.  

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–374 sz. projektnek köszönhetően 430 fő vesz részt képzésben, 

ezáltal megkönnyítve számukra a sikeres munkaerőpiaci integrációt.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU–374 sz. projektnek köszönhetően 

- 2 képzési központ jön létre Zoldon és Domaszéken, amely segíti a 

specializációt és támogatja a fenti tevékenységek megvalósítását. 

- 430 fő szerez végzettséget, új készségeik és képesítésük pedig 

növeli a munkalehetőségek számát a határmenti régióban.  

 

Weboldal: www.twinstraining.eu 
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