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Proiectul ROHU 388 

“Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș” CDDL 
 

 Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA_Axa prioritară 3_Îmbunătățirea 
ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă 
transfrontaliere_Prioritatea de investiții 8/b_Susținerea creșterii eficiente a ocupării 
forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen_Al treilea apel deschis pentru 
propuneri de proiecte normale  

 Beneficiar principal LB  Comuna NOJORID  

 Partener PB1   ADIZMO_Asociația de Dezvoltare Intercomunitară   
ZONA METROPOLITANĂ ORADEA 

 Partener PB2   BMVA_Fundația Pentru Dezvoltarea Întreprinderilor   din 
Județul Békés, Ungaria   

 Perioada de implementare   01.03.2020 - 31.08.2022  

 Buget    886.333,00 EURO, din care 

 FEDR 753.383,05 EURO   

 cofinanțare de 132.949,95 EURO  

 

 OBIECTIVE 

• Creșterea integrării / reintegrării pe piața muncii a locuitorilor din 
comunitățile vizate  

• Creșterea capacității instituționale a tuturor celor trei parteneri - ca o resursă 
permanentă și continuă de consiliere, formare și susținere a resurselor 
umane care pot fi angajate   

• Crearea unui context de lungă durată pentru dialog și cooperare privind 
nivelul educațional și de formare al locuitorilor din comunitățile vizate  

 

 ACTIVITĂȚI   

• Pregătirea strategiilor integrate de dezvoltare și a planurilor de acțiune 
pentru comunitățile vizate  

• Reabilitarea Căminului Cultural din Leș – echiparea și dotarea în vederea 
înființării Centrului de Dezvoltare Durabilă  
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• Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 226.21 mp suprafață construită  la 
parterul clădirii în care a funcționat Hotelul Tineretului, parte din Centru 
Metropolitan de Dezvoltare Geotermală, cu funcțiunea de spațiu pentru 
birouri și săli de conferință, destinate cu precădere activităților de instruire, 
formare, organizare a activităților la nivelul metropolitan  

• Furnizarea de programe de consiliere, instruire și formare pentru grupul 
țintă din comunitățile vizate 

 

 REZULTATE  

• 700 de persoane implicate în activitățile proiectului  

 300 de persoane absolvente a două cursuri de pregătire 
certificate - abilități antreprenoriale și competențe IT  

 300 de persoane participante la ateliere specifice dedicate cu 
mentori în cele mai bune practici antreprenoriale  

 100 de persoane care participă la evenimente bilaterale 
organizate în timpul implementării proiectului  

• Un Centru de Dezvoltare Durabilă, înființat și dotat în satul Leș, comuna 
Nojorid  

• Un Departament Metropolitan pentru Educație – în cadrul Centrului 
Metropolitan din Oradea -  strada Alexandru Cazaban, nr. 47 

• O pagină web și o platformă integrată care oferă informații și servicii celor 
care caută oportunități de angajare și dezvoltare personală și profesională, 
dezvoltate de către BMVA – Békés  https://cddlrohu.eu/ro/acasa/  

  

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 


