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Derecske Város Önkormányzata vezetésével konzorcium alakult, amelynek célja egy a 
Berettyóújfalui és a Derecskei járásban működő foglalkoztatási partnerség létrehozása, amely az 
abban érdekeltek bevonásával és együttműködésével a térség vonatkozásában érdemben képes 
hozzájárulni a foglalkoztatás, valamint a foglalkoztathatóság szintjének emeléséhez. 

A projekt keretében felmérésre kerül a Berettyóújfalui és a Derecskei járás munkaerő-piaci helyzete, 
az eredmények alapján az együttműködésben résztvevők jóváhagyásával foglalkoztatási stratégia és 
akcióterv kerül meghatározásra, amely megvalósításához képzési és foglalkoztatási támogatások 
biztosítása révén a projekt költségvetése is hozzájárul. 

A projekt megvalósításához Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap 760,00 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 

A Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alkotott konzorcium vezetésével a projekt 
keretében, a Berettyóújfalui és a Derecskei járás munkaerő-piaci szereplőinek szerepvállalásával 
létrehozásra kerül egy foglalkoztatási partnerség, azzal a céllal, hogy annak tagjai… 

- megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait, 

- foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg, 

- összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, 
céljait és megoldást keressenek a problémákra, 

- összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 
megvalósításának érdekében. 

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések [TOP-5.1.2-16]” konstrukció támogatásával megvalósuló 
projekt keretében… 

- felmérésre kerül a Berettyóújfalui és a Derecskei járás munkaerő-piaci helyzete, az eredmények 
alapján az együttműködésben résztvevők jóváhagyásával foglalkoztatási stratégia és akcióterv 
kerül meghatározásra, amely megvalósításához képzési és foglalkoztatási támogatások 
biztosítása révén a projekt költségvetése is hozzájárul, emellett 

- a térség gazdasági életének élénkítése érdekében helyi termék, illetve helyi mester, mesterség 
elektronikus kataszter kialakítására, valamint befektetés-ösztönzési stratégia megalkotására is 
sor kerül. 

A 760,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt eredményeként 
2021.09.30. napig a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 492 fő kerül bevonásra a partnerség 
keretében megvalósuló munkaerő-piaci programokba. 

 

További információ kérhet ő: 
Fekete Béla Csaba partnerségi koordinátor 
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