Joint Development of Human Resources in
Cross-Border Area
ROHU 425
Conferința de deschidere a proiectului
Oradea, 05.07.2021

PARTENERI:
Comuna Paleu - Lead Partner
ADI Zona Metropolitana Oradea
Asociatia Pro Cariere
Orasul Derecske din Ungaria
Obiectiv general
Creșterea ocupării forței de muncă în zona transfrontalieră
Obiectivul specific al proiectului: Crearea de centre de
dezvoltare în care cetățenii să poată beneficia de cursuri de
formare, în zona transfrontalieră
Perioada implementare: 01.03.2020 – 28.02.2022

ACTIVITĂȚI:
Construirea Centrului de dezvoltare rurală Paleu, cu
echiparea și dotarea pentru destinația clădire de cursuri
Furnizarea de programe de consiliere, instruire și formare
pentru grupul țintă din comunitățile vizate (Competente
sociale și civice, Pomicultor, Cameristă, Bucătar, Lucrător
salubrizare spații verzi, Chelner) - pentru 350 de persoane
Dotarea centrului din Derecske în vederea realizării de
cursuri - pentru 100 de persoane
Organizarea a 5 ateliere de lucru despre gestionarea
emoțiilor, gestionarea conflictelor, creșterea eficienței
personale,
gestionarea
schimbărilor
și
tranziției,
gestionarea stresului – pentru 100 de persoane

WORKPLAN
WP Management – Partenerii au desemnata o echipa de
management, care se asigura ca proiectul este derulat la timp
si indicatorii propusi sunt atinsi
WP Comunicare – Partenerii au stabilit, de comun acord,
activitati de comunicare in vederea asigurarii vizibilitatii si
promovarii proiectului.
WP Implementare – Comuna Paleu – construiește Centrul de
Dezvoltare Rurală
- ZMO – realizarează atelierele de lucru și
asigură serviciul de catering pentru
cursurile organizate de Pro Cariere
- Pro Cariere– realizează cursurile
- Derecske – amenajează un spațiu pentru
cursuri și organizează cursuri pentru 100
persoane

Bugetul proiectului

Paleu

Bugetul total este în valoare de 1 337 577.80 Euro,
din care:

ZMO

Comuna Paleu - 750 210.00 Euro
ADI Zona Metropolitană Oradea - 84 185.00 Euro
Derecske - 318 365.80 Euro
Pro Cariere- 184 817.00 Euro

Pro Cariere

1.136.941,13 Euro finantare FEDR (Fondul
European de Dezvoltare Regională), 200.636,67
Euro cofinanțare proprie a partenerilor.

Project budget

Derecske

184817
318366
84185

750210

Disclaimer:
”Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune românoungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare
comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.
Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune
şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro,
reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a
programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi,
respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a
acesteia.”
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.”

Vă mulțumim!
Contact: ADI Zona Metropolitană Oradea
Tel/fax 0259 408 821
www.aquares.ro

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

