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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-370 

Projekt cím 

ENCOCH 

A Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kamarák közötti 

együttműködés támogatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 

 
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 
40 hónap (2020. február 1- 2023. május 31.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése egy közös munkaerőpiac kialakítása és a 

munkaerő mobilitás növelése a határmenti térségben. A munkaerőpiaci 

szereplők közötti együttműködés megerősítése és egy aktív határmenti 

munkaerőpiaci fórum létrehozása az egyik legfontosabb első lépés a 

közös munkaerőpiaci kihívások kezelése és a foglalkoztatás szintjének 

növelése érdekében.    

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Szatmár Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara 

(Románia) 

PP3: Kézműves Szövetségek Kamarája (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
1.413.969,00 €, melyből 1.201.873,65 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-370 sz. projekt célja a kamarák és egyéb munkaerőpiaci szereplők 

közötti együttműködés fejlesztése a határmenti régió foglalkoztatásának 

támogatása érdekében, a határmenti munkaerőpiaci igények elemzésére 

és digitalizálására szolgáló közös módszertan kidolgozása, és a 

munkaerőpiaci igények összehangolása, valamint határmenti 

munkaerőpiaci fórumok működtetése, közös képzések és 

pályaorientációs tevékenységek révén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 
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- a Szatmárnémetiben kialakításra kerülő új Határmenti Mobilitási 

Központ felújítása és új eszközök beszerzése; 

- Képző Központ létrehozása és új eszközökkel történő felszerelése 

a PP3 helyszínén; 

- a szomszédos országokban történő határmenti munkakeresést 

elősegítő integrált stratégiai dokumentum, cselekvési tervek és 

egyéb munkaerőpiaci elemzések és stratégiák kidolgozása; 

- munkaerőpiaci felmérés és elemzés készítése, online adatbázis és 

honlap létrehozása; 

- a célterületen megvalósuló munkaerő mobilitás elősegítése közös 

munkaerőpiaci fórumok szervezésével; 

- a partnerek elsődleges célcsoportjai számára pályaorientációs 

rendezvények és határmenti szakképzési és gyakornoki programok 

szervezése; 

- a bővebb ismeretek megszerzését elősegítő PLATO tanulmányút 

szervezése (Ghent, Belgium).    

 

A Program teljesítménymutatója a „CO44 Munkaerőpiac és Képzés: Közös 

helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzésekben résztvevők száma”. 

A ROHU–370 sz. projektnek köszönhetően 568 fő számára járnak 

előnyökkel a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzési 

tevékenység, valamint az állásbörzék.  

Főbb 

eredmények 

A ROHU–370 sz. projektnek köszönhetően az épület felújítása révén a 

Szatmár Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara székhelyén 

létrejön a Határmenti Mobilitási Központ. A közös pályaorientációs 

rendezvényeken és munkaerőpiaci fórumokon történő részvétel hatására 

304 fő esetében javulnak a foglalkoztatási lehetőségek. Ezen felül, a 

határmenti vállalkozói képzési programokon történő részvétel, a közös 

szakképzési és határon átnyúló gyakornoki programok következtében 264 

fő válik jobban képzetté és válik felkészültebbé a munkaerőpiacra történő 

belépésre.   

 

Website/webpage: 

https://rohu370.eu/ 

http://www.rohu370jobs.eu/ 

https://www.proiectrohu.cciasm.ro/ 
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