Fişa de Prezentare Proiect
Program de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2014-2020
Axa prioritara 3: Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea mobilității forţei de muncă
transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forţei de muncă)
Prioritatea de investitii 8/b: Susţinerea creșterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv
conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătăţirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor
naturale şi culturale specifice
Cod Proiect: ROHU 421
Titlul cererii de finantare: “Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny
through the development of the local potential infrastructures” - “Îmbunătățirea ocupării forței de
muncă în judetul Bihor, Oradea și in Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu
potential local”, cu cod eMS ROHU-421

Partenerii de Proiect:
Partener Lider ( LP): UAT Municipiul Oradea
Partener de Proiect 2 (PP2): Asociația Agentia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor
Partener de Proeict 3 (PP3): Municipiul Hajdúböszörmény
Partener de Proeict 4 (PP4): Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor

Localizare proiect: Județele Bihor - Hajdú-Bihar

www.interreg-rohu.eu

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de 28 luni, Mai 2020 August 2022

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă în
zonele Oradea, județul Bihor și Hajduboszormeny prin îmbunătățirea accesibilității corespunzătoare
a persoanelor pe piața muncii

Obiective specifice:
a) Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale și de ocupare a forței de muncă prin crearea
Centrului de antreprenoriat din Oradea, Centrului mobil pentru sprijinirea producătorilor
locali din județul Bihor și Centrului pentru Antreprenoriat Incluziv din Hajduboszormeny;
b) Dezvoltarea inițiativelor de ocupare a forței de muncă și instruire pe ambele părți ale
frontierei prin îmbunătățirea oportunităților de muncă și a capacității de angajare
Activitățile proiectului constau în următoarele:
1. Activități de management de proiect
2. Activități de informare și publicitate
3. Instruiri tematice, sesiuni de informare și inițiative locale de ocupare a forței de muncă
pentru a îmbunătăți cooperarea actorilor locali de pe piața muncii și pentru a îmbunătăți
abilitățile antreprenoriale precum și capacitatea de angajare
4. Dotarea PP2 cu 3 camioane speciale food-truck-uri "centre mobile" menite să promoveze
produse alimentare tradiționale din diferite zone ale județului Bihor
5. Construirea și dotarea de către LP a Centrului de Antreprenoriat “Piata Cetate”
6. Dezvoltarea de către PP3 a Centrului pentru Antreprenoriat Incluziv din Hajduboszormeny

Bugetul total al proiectului este 7,507,873.22 Euro, din care:
1. Bugetul aferent UAT Municipiul Oradea - LP: 6,513,167.22 Euro (fonduri
nerambursabile FEDR 26.47% - 1,724,035.36 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul
Statului Român 4.04% - 263,402.26 Euro, contribuție proprie LP: 69.49% - 4,525,729.60
Euro)
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2. Bugetul aferent Asociației Agentia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor – PP2:
250,000.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 80% - 200,000.00 Euro, fonduri
nerambursabile Bugetul Statului Român 12.23% - 30,585.00 Euro, contribuție proprie PP2:
7.77% - 19,415.00 Euro)
3. Bugetul aferent Municipiului Hajdúböszörmény – PP3: 714,706.00 Euro (fonduri
nerambursabile FEDR 83,95% - 599,995.68 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului
Maghiar 9.88% - 70,581.26 Euro, contribuție proprie PP3: 6.17% - 44,129.06 Euro)
4. Bugetul aferent Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Bihor – PP4:
30,000.00 EUR (fonduri nerambursabile FEDR 85% - 25,500.00 Euro, fonduri
nerambursabile Bugetul Statului Român 15.00% - 4,500.00 Euro, contribuție proprie PP4:
0% )
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