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Kiadja: a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zalaegerszeg

Felelős kiadó: Borsos József igazgató

Szerkeszte  e: Međimurska Županija, Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Čakovec,
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Varaždin,
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

A kiadvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együ  működési Program 2007–2013 támogatásával, 
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság társfi nanszírozásával,
a Mobile Region elnevezésű, HUHR/0901/2.1.2/0001 nyilvántartási számú projekt 
keretei közö   készült.

Nyomdai munkák: Croa  ca K  . • Felelős vezető: Horváth Csaba ügyvezető igazgató
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KÖSZÖNET

A projekt sikeres befejezése után, mindenekelő   szeretnék köszönetet mon-
dani minden horvát és magyar partnernek, akik munkájukkal, odaadásukkal és 
kitartásukkal hozzájárultak a projekt céljainak megvalósításához. Továbbá kö-
szönet a projek  oglalkozások minden résztvevőjének és mindazoknak, akik 
közvete  en támoga  ak és segíte  ek abban, hogy konkrét előrelépéseket te-
gyünk a határon átnyúló munkaerőpiac területén. 

Köszönöm magyar partnereinknek, a Zala megyei Munkaügyi Központ munka-
társának, Todor Gábornak és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mun-
katársának, Verger Renátának, hogy odaadó munkájukkal és nyíltságukkal le-
hetővé te  ék a könnyű kommunikációt, annak ellenére, hogy nem beszéltük 
egymás nyelvét. Köszönöm nekik, hogy készen álltak a kompromisszumra, ha a 
helyzet alkalmazkodást kívánt. Úgy gondolom, hogy e projekt segítségével job-
ban megismertük szomszédjainkat, megszilárdíto  uk az eddigi és elkövetke-
zendő közös munka alapjait, és remélem lesz alkalmunk újra együ   dolgozni 
egy közös projekten.

Köszönöm horvát partnereinknek – Melita Levačićnak és Blaženka Dasovićnak 
a Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Čakovec munkatársainak 
(Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Čakovec) és Spomenka 
Štefannak a Regionális Szolgálat Varaždin munkatársának (Područna služba 
Varaždin), akik nagyban megkönnyíte  ék munkánkat azzal, hogy minden szük-
séges adatot a rendelkezésünkre bocsáto  ak, mindig készen álltak segíteni, és 
ismét bebizonyíto  ák, hogy a mi intézményeink kiváló partnerek.

Köszönöm Senad Ranilovićnak, a PORA Fejlesztési Iroda munkatársának nagy 
segítségét, aki mindenkori pozi  v hozzáállásával és professzionalizmusával 
minden munkát gyorsan és hatékonyan végze  .
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Nagy köszönet azon intézmények vezetőinek, akik részt ve  ek a projektben: 
Vladimir Zebec úrnak, Jasenka Hu  nska asszonynak, Melita Birčić asszonynak. 
Az ő formális és nem formális segítségük nélkül ezt a projektet nem lehete   
volna megvalósítani, lelkesedésükkel pedig bátoríto  ak, hogy mindig higgyünk 
e dicséretre méltó projekt sikerében.

Habár e projekt középpontjában a határon átnyúló régió munkaerő-piaci mo-
bilitásának ösztönzése állt, a projekt lebonyolítása során nagyot fejlődö   a 
foglalkoztatással foglalkozó intézmények együ  működése. Ilyen fejlődés nem 
lehete   volna lehetséges az említe   barátok és munkatársak odaadása nélkül, 
még egyszer köszönet nekik ezért is.

Darko Radanović
projektmenedzser
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VEZETŐ PARTNER: MEĐIMURSKA MEGYE

A Međimurska megye mint vezető partner a Mobile Region projektben első-
sorban a projektben részt vevő partnerek koordinálásáért volt felelős. Szintén 
a feladatai közö   szerepelt a releváns intézmények minél szélesebb körben 
való bevonása a projekt feladataiba, a láthatóság és a projekt nagyobb befo-
lyásának biztosítása.

A határon átnyúló munkaerőpiac sta  sz  káinak összehangolása

A Međimurska županija hatáskörébe tartozó egyik feladat a munkaerőpiac 
elemzésével foglalkozó munkacsoport koordinálása volt. E tevékenység kere-
tében összesen nyolc szakmai foglalkozást tarto  unk. A foglalkozások 2010 vé-
gén kezdődtek, céljuk a helyi szakemberek képesítése, tudásuk és ügyes ségük 
fejlesztése, hogy így ösztönözzük a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitást.

A foglalkozások témái magukba foglalták a horvát és a magyar fél sta  sz  kai 
adatainak összehangolását, a horvátországi és magyarországi oktatás össze-
hasonlítását, a közös munkaerőpiac szükségességének felismerését és a mun-
kaerő-piaci mobilitáshoz kötődő fogalmak defi niálását. A foglalkozásokon 
elemzésre kerültek más országok és az EURES CBC partnerség tapasztalatai, és 
végül megfogalmazták a konkrét feladatokat és célokat.
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Kiadvány a határon átnyúló munkaerőpiac elemzéséről

A kiadvány tartalmazza a témák összefoglalását a határon átnyúló munkaerő-
piac elemzésével, a sta  sz  kákat, trendeket és javaslatokat az oktatási igények-
re, amelyek összhangban vannak a munkaerőpiac kínálatával és igényeivel.

Internetes oldal

Fontos kiemelni, hogy létrejö   a projekt internetes oldala:
www.mobileregion.info, ahol megtalálható a projek  el kapcsolatos minden in-
formáció, az egyes tevékenységek és a partnerek is közelebbről megismerhetők.

A leghasznosabb a weboldal közve  tő és tanácsadó szerepe a munkakeresés 
során. Így az oldalon megtekinthetők az aktuális munkára kiírt pályázatok, kér-
hető segítség szakemberektől, és az adatbázisba feltölthető a munkát kereső 
életrajza, amely elérhető a határon átnyúló régió munkaadóinak.

A Mobile Region internetes portál a munkaadók és munkát keresők találkozá-
si helye. Az oldal általános részén kívül, amely minden látogatót érint, talál-
ható még külön a munkaadóknak és külön a munkavállalóknak szóló rész. 
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A munkaadóknak szóló rész lehetőséget ad a cégek profi ljának és alapadatai-
nak bemutatására, amennyiben a cégek érdekeltek kiszélesíteni a tevékeny-
ségüket a határon túlra, vagy külföldi munkaerőre van szükségük. Egyben 
ezek a cégek a konkurens piac részeivé válnak, megkönnyí  k az elhelyezkedni 
vágyóknak megtalálni az általuk kerese   munkát, és közvetlen információk-
hoz is jutnak.

Minden munkát keresőnek hasznosak az olyan tanácsok, mint hogyan kell írni 
minőségi önéletrajzot és kérvényt, és ezenkívül minden, a munkaügyet érintő 
információ is megtalálható a honlapon. A kizárólag csak munkát keresőknek 
szóló részben lehetőség van az önéletrajz feltöltésére, ami elérhető lesz a re-
gisztrált munkaadóknak.

Az internetes oldal könnyebb használata és a rajta való eligazodás érdekében 
használa   kézikönyvet készíte  ünk, ami minden partnernél beszerezhető.
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ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
PROJEKTRÉSZ EREDMÉNYEI

A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Program 2007–2013 prog-
ram keretében 2010. május 1-én elkezdődö   a Mobil Régió projekt, magyar és 
horvát partnerek együ  működésével. A pályázat előkészítésében és kezde   
megvalósításában a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ve   
részt, mely 2011. január 1-én beolvadt a Zala Megyei Kormányhivatalba, és 
annak szakigazgatási szerveként folyta  a a projekt megvalósítását. 

A projekt határon átnyúló jellege mia   meglehetősen komplex, azonban pro-
jektrész eredményekről is be tudunk számolni. A projekt témáját tekintve a 
pályaorientációt helyeztük előtérbe, hogy a határ men   régióban elősegítsük 
az alacsony iskolai végze  ségűek felzárkóztatását, illetve a térségben meglévő 
álláslehetőségek és a munkanélküliek képze  sége köz   strukturális különbö-
zőségek csökkentését. Továbbá, elengedhetetlen a pályaorientáció a munka-
erőpiacon megjelenő különféle intézmények közö   lezajló információ- és 
adatcseréhez, a munkáltatók és munkát keresők egymásra találásához, vala-
mint a best prac  cek átvételéhez és alkalmazásához. 

Mivel a szakmák szerkezete, a képzések, szakképzések összetétele, felépítése, 
kimene   eredménye, a vállalkozási feltételek és ado  ságok, a pályakezdő fi a-
talok elhelyezkedési lehetősége és jövőképe, továbbá az álláskeresők mobilitá-
sa, mo  váltsága országon belül és határon túl is diff erenciált, ezért első lépés-
ként egy határon átnyúló helyzetanalízis elkészítése vált szükségessé projekt 
szinten. A közös helyzetanalízis egy workshop-sorozat keretében születe   
meg, kiválaszto   szakértők együ  es munkájával. A szakértők feladatai közé 
tartozo   többek közö   a munkaerő-piaci sta  sz  kák és módszerek harmoni-
zációja, a határ men   munkaerő-mobilitás megoldásának meghatározása, a 
humánerőforrással kapcsolatos lehetőségek bővítése, a közös munkaerő-piaci 
trendek analízise, az elvárások előrejelzése, a képzési szükségletek vizsgálata, 

projekt-of-04.indd   8projekt-of-04.indd   8 2011.09.09.   11:17:262011.09.09.   11:17:26



9

az ajánlások készítése. A workshopok során lezajlo   szakértői munka eredmé-
nye a projekt keretében egy olyan analíziskiadvány, amely hasznos kézikönyv-
vé válhat a munkaerőpiacon tevékenykedő stakeholderek számára. 

Magyarország és Horvátország múltjának, jelenlegi és jövőbeni kapcsolatainak 
elmélyítését is szolgálta a nagykanizsai őszi pályaválasztási kiállítás és tavaszi 
állásbörze, ahol a pályaválasztás elő   álló fi atalok, illetve álláskeresők százait 
ismerte  ük meg a magyarországi, valamint a horvátországi karrierlehetősé-
gekkel, állásokkal, szakmai megoldásokkal. 

A Mobil Régió projekt fő célkitűzése a diákok, fi atalok tudatos pályaválasztása, 
sikeres pályaorientálása. Horvátország jelenleg az EU-hoz való csatlakozás fázi-
sában van. A csatlakozás során nemcsak Horvátország számára nyílik meg az 
Európai Unió, hanem Magyarország számára Horvátország is. Határon átnyúló 
orientációs projekt esetében rendkívül fontos, hogy már a fi atalsággal megis-
mertessük a határ két oldalát, munkavállalási kultúráját és lehetőségeit.

A Nagykanizsán évente megrendezésre kerülő őszi pályaválasztási kiállítás és 
tavaszi állásbörze megfelelő alkalom volt arra, hogy a magyar–horvát határhoz 
közel élő diákságnak, tantestületnek, illetve az álláskeresőknek bemutassuk 
nemcsak a magyar foglalkoztatási szolgálat és a megyei kereskedelmi és ipar-
kamarák tevékenységét, hanem a horvát foglalkoztatási szolgálatot és a horvát 
fejlesztési ügynökségeket is.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hasznos információkhoz ju  a  a a 
pályaválasztási kiállítás és az állásbörze résztvevőit a szakképzés helyzetéről, a 
Munkaügyi Központ pedig az álláskeresési technikákról, a pályakezdők lehető-
ségeiről. A horvát munkaügyi szolgálat és horvát fejlesztési ügynökségek a ha-
gyományos pályaválasztási kiállításoktól eltérő lehetőségeket és szempontokat 
nyújto  ak.

A projekt szakmai csúcsát a nemzetközi foglalkoztatáspoli  kai konferencia meg-
szervezése jelente  e. A rendezvény az immáron 17 éve megrendezésre kerülő 
Osztrák–Magyar Szakértői Akadémia (EXPAK) mintáján alapulva, aktuális mun-
kaerő-piaci témákat feldolgozva ad lehetőséget munkaügyi és kamarai szakem-
berek, intézmények szakmai elmélyülésére. A konferencia témáit a projekt ak-
cióihoz – pályaorientáció, pályairányítás, képzési igények – igazíto  uk.
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Neves előadók és a projektben tevékenykedők szakmai előadásai hangoztak el:

» A magyar közigazgatás átszervezése, a kormányhivatalok létrehozása (Zala 
Megyei Kormányhivatal).

» A versenyképes munkapiac felé a határrégióban (Muraköz Megye 
Önkormányzata).

» A gazdasági kamarák új szerepe a szakképzésben (Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara).

» A Zala megyei munkaerőpiac helyzete, a pályaorientációval kapcsolatos tö-
rekvések, a jó gyakorlatok bemutatása (Kiss Ambrus, munkaerő-piaci szak-
értő).

» Muraköz és Varasd megyék munkaerő-piaci helyzete (Horvát Foglalkoztatási 
Szolgálat).

» Pályairányítás (pályaválasztás) – a képzés, a foglalkoztatás és a szociális in-
tegráció eszköze (Horvát Foglalkoztatási Szolgálat).

» Európai Uniós projektek fi nanszírozási lehetőségei Horvátországban, külö-
nös tekinte  el a humánerőforrások fejlesztésével kapcsolatos projektekre 
(PORA Fejlesztési Iroda).

Célunk, hogy évente megrendezésre kerüljön hasonló nagyszabású, magyar–
horvát rendezvény az ado   munkaerő-piaci helyzethez igazodó, aktuális témá-
kat boncolgatva. 

A Mobil Régió projekt keretén belül ún. informális képzések is megvalósultak, 
amelyek során a magyar, illetve a horvát fél is megismerkedhete   a másik or-
szág külföldi munkavállalási feltételeivel és lehetőségeivel, valamint a Zala 
Me gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja bemuta  a a csatlakozni kívánó 
Horvátországnak az Európai Uniót. 

A 2×1 napos tréning során a következő témákkal gazdagodo   a horvát fél:
1. Az Európai Unió rendszere, gazdasága és támogatáspoli  kája.
2. A magyar foglalkoztatási szolgálat fejlődése.
3. Az Európai Unió támogatáspoli  kája részletesen.
4. Szolgáltatások a magyar foglalkoztatási szolgálatban.
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Az informális képzések mind a témaválasztásban, mind a lebonyolításban sike-
resnek bizonyultak. Ezen képzések lehetőséget adnak arra, hogy a kiválaszto   
témák, felvetések teljes nagyságukban feldolgozásra kerüljenek, melyből 
mindkét fél – a képzést adó és a befogadó – profi tál. A fen   jellemzők alapján 
az informális képzéseket „good prac  ce”-nek tekintjük.

A pályaorientációs projekt szakmai kiteljesedését jelente  ék a 2011 májusá-
ban megrendezésre került álláskeresési és pályaorientációs tréningek. 

Az álláskeresési tréning célcsoportja a – magyar–horvát határhoz közeli – 
Nagy kanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ illetékességi területén élő 
regisztrált álláskeresők voltak. A tréningen két alkalommal 20-20 fő álláske reső 
ve   részt, akik a következő témakörökkel ismerkedtek meg:

» Önértékelés, korábbi munkasikerek, pozi  v élmények, munkanélküliség, 
mint állapot.

» Személyes tulajdonságok feltárása, munkához való hozzáállás, probléma-
megoldás stb.

» Álláskeresési tudnivalók, munkaerőpiac – valóság és gondolat, jogi isme-
retek.

» Álláskeresés menete, önéletrajzírás, állásinterjú, hatékony álláskeresés.
» Felkészülés a munkaviszonyra, célok, tervek, a rendszeres munkavégzés jel-

lemzői.

A pályaorientációs tréning célcsoportja egy nagykanizsai általános iskola 
7. osztályos tanulói, őket elkísérő szülők és osztályfőnökük. A tréninget két al-
kalommal 29, illetve 25 fő látoga  a. A tanulók számára olyan ismeretlen terü-
leteket tártak fel a trénerek, mint: 

» a pályaorientáció jelentése
» önmaguk érdeklődési irányainak megismerése, életszervezés, érdeklődés 

fogalma
» képesség – munkatevékenység, képesség fogalma, képességek fajtái
» pályaismeret, döntésben nyújtható segítségek, pályaismeretek
» munkamód fogalma és fajtái. 
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A Mobil Régió projekt során megvalósult további outputok:

» Közös projektarcula   album, mely kifejezi a magyar és horvát partnerek 
szoros, határon átnyúló együ  működését és a két ország nemze   színeit. 

» 4 oldalas, kétnyelvű projektkiadvány (leafl et) egy rövid tájékoztató a pro-
jektben résztvevő partnerekről, a projekt céljairól és főbb tevékenységeiről, 
valamint webes elérhetőségéről. 

» Dekorációs roll-up, projektmappa és toll – az arcula   elemek felhasználásá-
val támoga  a a projekt beazonosíthatóságát.

» Projektanalízis kiadvány, a szakértői munka eredményeinek bemutatása 
 további felhasználás céljára. 
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PROJEKTPARTNER: HORVÁT FOGLALKOZTATÁSI 
INTÉZET REGIONÁLIS SZOLGÁLAT ČAKOVEC
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, 

PODRUČNA SLUŽBA ČAKOVEC

A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Čakovec partnere a „A ha-
táron átnyúló munkaerőpiac versenyhelyzetének erősítése – Mobile Region” 
című projektnek.

A projekt céljával összhangban – a határ men   övezet szociogazdasági együ  -
működésének erősítése a munkaerőpiac mobilitásának s  mulációján keresztül 
és a munkaerőpiaccal foglalkozó intézmények tapasztalatcseréje – a RSZ 
Čakovec a következő tevékenységek megvalósításáért volt felelős:

» foglalkozás szervezése a magyar és horvát foglalkoztatási hivatalok részére;
» állásbörze;
» foglalkozások munkanélküliek részére.

Foglalkozások a magyar és horvát foglalkoztatási intézmények részére

A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy az egyik foglalkozáson a Horvát Fog-
lalkoztatási Intézet dolgozói voltak az előadók, a másik ke  őn pedig a Magyar 
Foglalkoztatási Hivatal képviselői.
A foglalkozások célja a két szomszédos ország, Horvátország és Magyarország 
munkagyakorlatának és törvényeinek megismerése, a hangsúly pedig a munka-
erőpiac mobilitásán, a foglalkoztatás lehetőségein és a megvalósítás lehetsé-
ges akadályain volt.

A horvát foglalkoztatási intézetek munkatársai megismerte  ék a magyar mun-
katársakat munkamódszereikkel és tevékenységeikkel, amelyeket a munkanél-
küliekkel, a munkavállalókkal és a munkáltatókkal folytatunk, és bemutatásra 
került a többi EU-programban való részvételünk, amelyekben partnerek, illet-
ve felelősek vagyunk.
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Szintén bemutatásra került a munkanélkülieket segítő jogsegélyalap, azaz a 
munkanélkülieket megillető jogok – pénzügyi hozzájárulás, nyugdíjbiztosítás, 
oktatási hozzájárulás, egyszeri pénzügyi segély és hozzájárulás az utazási és 
költözködési kiadásokhoz.

A további együ  működés és új projektek előkészítéséhez mindenképpen ösz-
tönző erő az Egész életen át való tanulás – mint a változó munkaerőpiachoz 
való alkalmazkodás alapja. Ezen a témán keresztül bemutatásra kerültek azok 
a tevékenységek, amelyeket az oktatással kapcsolatban végzünk, de bemutat-
tuk részvételünket a Horvát Kormány programjaiban és projektjeiben is.

A magyar foglalkoztatási hivatalok dolgozói beszéltek az EU-csatlakozás kivál-
to  a változások tapasztalatairól. A változások nagyok voltak, a törvényhozási 
kere  ől a foglalkoztatási szolgálatok megszervezéséig. Szintén beszéltek az ál-
taluk nyújto  , az elhelyezkedést mo  váló különböző programok megszervezé-
séről, amit az Európai Szociális Alap eszközei tesznek lehetővé.

Külön hangsúlyt fekte  ek a Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Munka szer-
vezet által aláírt megállapodás tartalmára.

A foglalkozások célja a horvát foglalkoztatási intézetek dolgozóinak felkészíté-
se a változásokra, amelyek Horvátország az EU-csatlakozását köve  k, de közös 
projektek előkészítése is, amelyek tevékenysége lehetővé teszi az új helyzet-
hez való könnyebb alkalmazkodást.

Az említe   foglalkozásokon a határ men   Intézmények dolgozói kicserélték 
eddigi tapasztalataikat, a horvát oldal pedig felkészültebben várja a változáso-
kat, amelyek az EU-csatlakozást köve  k.

Állásbörze

Immár negyedik éve szervez a Horvát Foglalkoztatási Intézet állásbörzét. 
A munkanélküliek és más munkát keresők lehetőséget kaptak a bemutatkozás-
ra, informálódha  ak az elkövetkezendő időszak munkaadói igényeiről, a kiegé-
szítő oktatás lehetőségeiről, az ösztöndíjazásról stb.
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Az állásbörzéket a helyi partner segítségével szervezik: helyi önkormányzat, 
Horvát Iparkamara, Horvát Gazdasági Kamara, Horvát Munkaadók Egyesülete, 
fejlesztési irodák, vállalkozói központok, iskolák, egyetemek, felnő  oktatási 
iskolák és mások.

Ebben az évben a Čakovecben megrendeze   állásbörze határon átnyúló jelle-
get kapo  , ugyanis a börzén Horvátország melle   külön kiállítóstandon bemu-
tatkoztak a magyarországi partnerek is. 

A cél a „Mobile Region” projekt keretén belül megvalósult tevékenységek be-
mutatása volt, de a határon átnyúló elhelyezkedés lehetőségei is bemutatásra 
kerültek.

Mint eddig minden évben az Állásbörzét most is sokan, kb. 3500-an látoga  ák 
meg, akik informálódtak az elhelyezkedési lehetőségekről, de a többi bemuta-
tásra került szolgáltatásról is.

Az állásbörzén bemutato   szolgáltatások és lehetőségek segítségével a mun-
kanélküliekben és a jövőbeli álláskeresőkben jobban tudatosult a munkaerő-
piac rugalmasságának szükségessége és a határon átnyúló elhelyezkedés lehe-
tősége, a munkaadókban pedig az emberi erőforrás tervezésének szükséges-
sége és a foglalkoztatási hivatalokkal való jobb összekö  etés fontossága. 

Foglakozások munkanélküliek részére

A munkanélküliek számára szerveze   foglalkozások célja, hogy bemutassa a 
határon átnyúló munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségeit és a dinami-
kus munkaerőpiacot, amely állandó alkalmazkodást követel meg a kerese   
igényeknek megfelelően.

Miután a célcsoport megismerte a projektben megvalósíto   tevékenységeket 
és azoknak az összegzését, segítséget kapo   önéletrajz írásához, munkahely-
kereséshez és a munkaadókkal való beszélgetéshez. Az Egész életen át való 
tanulás koncepcióján és a kiegészítő oktatás, azaz továbbképzés/képesítés le-
hetőségein keresztül hangsúlyozták a munkaerőpiachoz való ak  v hozzáállást.
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A foglalkozások sikeresek voltak, érdeklődés mutatkozo   a határon átnyúló 
foglalkoztatás és általában a foglalkoztatás irányában. Továbbá, a résztvevők-
ben tudatosabbá vált a piaci mobilitás fejlesztésének szükségessége.

E projekt megvalósításával megerősíte  ük a határon túli Foglalkoztatási 
Intézményekkel való együ  működést, és egyben értékes tapasztalatokhoz és 
tanácsokhoz is juto  unk Horvátország EU- csatlakozását illetően.

A munkanélküliek és jövőbeli munkakeresők informálódtak a határon átnyúló 
foglalkoztatás lehetőségeiről és az állandó továbbképzés szükségességéről, 
ami a dinamikus munkaerőpiacon a fennmaradás előfeltétele.
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HORVÁT FOGLALKOZTATÁSI INTÉZET 
REGIONÁLIS SZOLGÁLAT VARAŽDIN 
HZZ PS VARAŽDIN

„A határon átnyúló munkaerőpiac versenyeztetésének
erősítése – Mobile Region”
ID HUHR/0901/2. 1. 2/0001

A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin a „A határon át-
nyúló munkaerőpiac versenyeztetésének erősítése – Mobile Region” című 
projekt partnere a csatlakozo   régióból. A megvalósítás ala   a projekt csapat-
tagjai munkamegbeszéléseken ve  ek részt, amelyeken egyezte  ünk a partne-
rekkel a terveze   tevékenységekről, tárgyaltunk a megvalósítás részleteiről, és 
beszámoltunk az elvégze   tevékenységekről. 

A projektkezdést követően Koprivnicában egy, a PORA által szerveze   nyitó-
konferencián ve  ünk részt, ahol a határon átnyúló munkaerő-piaci állapotok 
megismerésének céljából partnereink bemuta  ák intézményeiket, így a Hor vát 
Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin is bemuta  a a helyi mun ka-
erőpiacon játszo   szerepét és a projekten belül terveze   tevékenységeit.

Foglalkozások a munkaerőpiac adatainak összehangolása céljából

A fent neveze   időszakban nyolc foglalkozáson ve  ünk ak  van részt a Selec  o 
d. o. o. szakembereivel, azzal a céllal, hogy azonosítsuk a határon átnyúló 
munkaerőpiac igényeit. Az első foglalkozáson megismerkedtünk a munkaerő-
piaci mobilitás fogalmával, a hangsúly pedig a határon átnyúló munkaerőpiac 
elemzése során a partner ak  v segítő szerepére és a munkaerő-piaci állapot 
adatainak összehangolására helyeződö  . Ezért adatokat muta  unk be a Hor-
vát Foglalkoztatási Intézet adatbázisának rendszeréből, amelyek az Intézet és a 
munkaadók nyilvántartásában szereplő munkanélküliekre vonatkoznak. Továb-
bá bemuta  uk még a Hivatal által végze  , munkaerő-piaci elemzésekre vonat-
kozó adatokat és az információforrásokat, ahonnan a munkaerőpiacra vonat-
kozó adatokat gyűjtjük. Miután összevete  ük a határ két oldalán végze   ada-
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tok kezelését és gyűjtését, arra a következtetésre juto  unk, hogy mindkét fél 
hasonlóképpen kezeli az adatokat. Néhány lényeges különbség található a 
munkaadók bázisának kezelésében és a hiány- és telíte   szakmák meghatáro-
zásában. Ugyanis a magyar fél csak a hozzájuk bejelentkeze   munkaadók ada-
tait kezeli (kb. 50%), míg a Horvát Foglalkoztatási Intézet a munkáltatók kb. 
95%-át dolgozza fel, amelyeket saját adatbázisból és más forrásokból merít. 
A foglalkozásokon bemutatásra került a GAP-analízis, amelynek célja defi niálni 
a jelenlegi és a vágyo   jövőbeli helyzetet és azon feladatokat, amelyek segí  k 
az átmenetet a jelenlegiből a vágyo   helyzetbe. A GAP-analízis legfontosabb 
szintjeinek a stratégiai, funkcionális és adatokkal kapcsolatos szintet jelöltük 
meg, és ezek részletes elemzésre is kerültek. Stratégiai szinten a vágyo   jövő-
beli helyzet elérése érdekében (segítségnyújtás és információ a munkanélkü-
lieknek és munkaadóknak a határon átnyúló régió szintjén HK–MK) stratégiai 
határozatokat hoztunk a Megye és a Horvát Foglalkoztatási Intézet orientálása 
érdekében. A GAP-analízis minden feldolgozo   szintjére javaslatok tervezete 
került kidolgozásra (stratégiai, funkcionális, adatok szintje), és meghatároztuk 
a javaslatok elsőbbségét. A foglalkoztatás struktúrájának szakmák szerin   á  e-
kintése után javaslatokat te  ünk a munkaerőpiac irányvonalainak követésére 
a határon átnyúló területeken. A horvát és magyar oktatási rendszer alapján 
kidolgozásra került az oktatási rendszer és az oktatási kínálat á  ekintése, a la-
kosság, a munkanélküli személyek, továbbá az újonnan az Intézetbe jelentke-
ze  ek, az Intézet segítségével elhelyezkede   személyek és a kerese   szakem-
berek rendszerének á  ekintése.

Az összegyűjtö   adatok alapján összevete  ük Horvátország és Magyarország 
oktatási rendszerét, és felsoroltuk azon intézkedéseket, amelyek elősegí  k az 
oktatási rendszer munkaerőpiaccal való összehangolását. Az utolsó foglalko-
záson Magyarország és Horvátország határon átnyúló régióinak általános be-
mutatása következe  , és végrehajto  uk azok összevető elemzését, bemuta-
tásra kerültek a két ország gazdasági fejlődésének irányvonalai és a munkaerő-
piacokon való mozgások. Így megállapításra került, hogy Magyarországon 
– Horvát or szággal összevetve – lassabb a munkanélküliség növekedése, míg 
Horvát ország ban a fi atalok munkanélküliségi rátája 5%-kal magasabb a fi atalok 
munka nélküliségi rátájánál Magyarországon. A határ men   területeken lévő 
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munka erő-piaci mobilitás elemzése keretében kapcsolatokat fedeztünk fel 
a feldolgozóipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság területén, míg a jövőbeli 
együ  működés az építőipari, az oktatási, az egészségügyi szektoron belül és 
a szociális ellátásban lehetséges. A további tevékenység folytatása érdekében 
a regionális munkaerőpiac fejlesztésének témájában kidolgozásra került a 
SWOT-ana lí zis. A határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás legnagyobb gátló 
tényezőiként a nyelvet és a nem megfelelő közlekedést emelték ki.

Diákoknak és szülőknek szerveze   foglalkozások a munkaerő-piaci 
mobilitás tudatosítása céljából

A Horvát Foglalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Varaždin egyik feladata az 
volt, hogy foglalkozást szervezzen a diákoknak és szüleiknek. A foglalkozások 
három városban kerültek megrendezésre: Varaždinban, Čakovecben és Kop riv-
nicában. 

A foglalkozásokon összesen 98, a középiskola 3. és 4. osztályát végző diák ve   
részt, a szüleikkel együ  . A résztvevőknek bemuta  uk a Mobile Region projek-
tet azzal a hangsúllyal, hogy a projekt célja a magyar és horvát határrégió tár-
sadalmi és gazdasági együ  működésének erősítése, ezen belül is kihangsú-
lyozva a munkaerőpiac mobilitását. Elsősorban tudatosítani szere  ük volna a 
diákokban és szüleikben a munkaerő-piaci mobilitási kultúra fejlesztésének 
szükségességét, hogy az elhelyezkedésük lehetőségei javuljanak. Hang súlyoz-
tuk, hogy léteznek hasonlóságok a határrégiók gazdasági fejlődésében, és így 
minden bizonnyal a jövőben a munkavállalók mobilitása a határon átnyúló te-
rületeken nőni fog, főleg ha Horvátország az Európai Unió tagországa lesz.

Bemutatásra kerültek a projekt kezdetétől megvalósíto   tevékenységek, pél-
dák a jó gyakorlatok cseréjére (a foglalkozásokon keresztül szakemberek segít-
ségével, horvátországi és magyarországi állásbörzéken való részvétel), és be-
mutatásra került a projekt weboldala www.mobileregion.info, amelyen a pro-
jekt partnereinek adatain kívül adatokat találnak a határon átnyúló területek 
munkaadóiról, az érdeklődők pedig kérdéseket tehetnek fel horvát és magyar 
nyelven, tanácsokat találhatnak arról, hogyan írjanak jó életrajzot és kérvényt, 
hogyan kell bemutatkoznia a munkaadónak és más, a határon átnyúló munka-
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erőpiacra vonatkozó információkat. A projekt prezentálása melle   a részt-
vevőknek bemuta  uk a megyei munkaerőpiac aktuális helyzetét (munkanél-
küliek száma, a munkanélküliek képesítése, nem és életkor szerkezete szerint, 
változások az Intézet nyilvántartásában lévő elhelyezkede  ek számában, 
a munkaadók által bejelente   kerese   munkavállalók számában, a legkereset-
tebb szakmák a megyében), hogy betekintést kapjanak és készen álljanak 
a munkaerőpiac követelményeire.

A foglalkozás utolsó részében a diákoknak és szüleiknek bemutatásra került a 
pályaorientáció és a Horvát Foglalkoztatási Intézet szerepe a végzős középisko-
lai tanulók pályaorientációjában. Hangsúlyoztuk a pályaorientáció célját, amely-
nek feladata a munka azon területeire irányítani a személyeket, amelyek a 
legjobban megfelelnek az ő pszichofi ziologiai tulajdonságaiknak és képessége-
iknek, ahol éppen ezen okokból a legtöbb kilátásuk van a sikerre. Ma már min-
den ember sikeresen tud alkalmazkodni különböző szakmák sorához, és a pá-
lyaorientáció ma abból áll, hogy a jelentkezőt egy meghatározo   munkaterü-
letre irányítják és nem egyetlenegy szakma irányába. Az iskolarendszerben 
kapo   tudással összhangban, mint később a munkában szerze   tapasztalatok-
kal, a saját tudását és ügyességét nem kell feltétlenül a helyi-regionális munka-
erőpiacra irányítani, hanem számításba kell venni azt is, amit a tágabb környe-
zet nyújt, ebben az esetben a határon átnyúló munkaerőpiacot.

Végül összegezhetjük, hogy a foglalkozások sikeresek voltak, mert a diákok és 
szüleik kérdéseket te  ek fel a választo   szakmák keresletéről és elhelyezkedé-
si lehetőségeikről, nem csak a regionális munkaerőpiacon, hanem a határon 
átnyúló területek munkaerőpiacán is. Ezeken a foglalkozásokon tudatosíto  uk 
a résztvevőkben a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitási kultúra fejleszté-
sének szükségességét.

Állásbörze Varaždinban

A projekt megvalósítása ala   három állásbörzét tarto  unk meg, amelyek közül 
ke  ő Horvátországban, egy pedig Magyarországon került megrendezésre. Az 
állásbörzéken bemutatásra került a projekt, abból a célból, hogy tudatossá vál-
jon a határon átnyúló munkaerő-piaci mobilitás fejlesztésének szükségessége. 
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HFI RSZ Varaždin a negyedik állásbörzét szervezte meg Varaždinban. Az állás-
börzék célja egyrészt lehetővé tenni a munkaadóknak és egyesületeknek cé-
gük munkamódszerének bemutatását a munkanélkülieknek és a többi látoga-
tónak, míg másrészről lehetővé teszi a munkanélkülieknek a közvetlen kapcso-
lat létrehozását a potenciális munkaadókkal. Az állásbörze – melyre 3700 
érdeklődő látogato   el – újdonsága a Mobile Region projekt bemutatása – 
A határon átnyúló munkaerőpiac versenyeztetésének erősítése – , amivel a 
börze nemzetközi jelleget kapo  , az érdeklődők pedig informálódha  ak a ha-
tár men   régióban való elhelyezkedés lehetőségeiről, a munkaengedélyekről 
és magáról a projektről szóló reklámanyagot is szétoszto  ak közö  ük.

A foglalkoztatásról szóló, határon átnyúló konferencia

Abból a célból, hogy minél jobban megismerjük a munkaerő-piaci helyzetet, 
amely a gazdasági változások következményeként változik, Magyarországon 
határon átnyúló, a munkaerőpiacról szóló konferencia került megrendezésre, 
amelyen minden partner bemuta  a a helyi munkaerőpiac helyzetét és a tevé-
kenységeket, amelyek a munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolását segí  k. 
A gazdasági krízist fi gyelembe véve, mely csak egy a munkanélküliség fonto-
sabb okai közö  , szükséges elkezdeni a foglalkoztatás más lehetőségeiről gon-
dolkodni, pl. a határon á  velő munkaerőpiacról.

A Foglalkoztatási Intézetek dolgozói részére szerveze   foglalkozások

Részt ve  ünk két, a horvát foglalkoztatási intézetek és egy, a magyar foglalkoz-
tatási hivatalok dolgozói részére szerveze   foglalkozáson, azzal a céllal, hogy 
tapasztalatot cseréljünk és átadjuk egymásnak tudásunkat.

A magyar partner részéről bemutatásra került az EU-val való közös költség-
vetés, amelynek keretében megismertük a költségvetés történetét, felsorolták 
az elveket és bemuta  ák a költségvetés bevételi és kiadási oldalát. Ismerte  ék 
az EU kohéziós poli  káját és az Europe 2020 stratégiáját. Bemuta  ák az 
Európai Unió bővítéséről szóló adatokat, a különböző szerződések és megál-
lapodások adatait és egyéb fontos adatokat a közös valuta bevezetésének 
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 törekvéséről. Ezután megvilágíto  ák és felsorolták az EU jelentősebb elsőd-
leges és másodlagos jogi forrásait és az Európai Unió jelentős testületeit, mint 
pl. Council of Europe, Europien Council, Council of EU, Europien Commission, 
Euro pien Court of Jus  ce, Europien Court of Auditors. A prezentáció végén 
bemuta  ák az EU szakintézményeit, mint az Európai Gazdasági és Szociális 
Testületet, a Régiók Testületét stb. és az EU hivatalait, melyekből 26 létezik. 
A magyar partnerek bemuta  ák továbbá a hivatal mindennapi feladatait, mint 
például a tanácsadást és közve  tést, de más feladatokat is, mint a Job-club, 
állásbörzék, az EQUAL-projekt a pályaorientációért, szerveze   képzésben való 
részvételt és sok más feladatot, amelyeket a Foglalkoztatási Hivatal végez 
Magyarországon, és amelyek azokhoz az új feltételekhez igazodnak, melyeket 
az európai munkaerőpiac határoz meg.

A Magyar Foglalkoztatási Hivatal dolgozói részére szerveze   foglalkozáson be-
muta  uk a Horvát Foglalkoztatási Intézet feladatait és munkamódszereit, 
amelyek a tanácsadás, a közve  tés, többek közö   az HFI RSZ Varaždin képvise-
lője bemuta  a a munkaadók kérdőívét, mely egy azon eszközök közül, melyek-
kel megismerni törekszenek a foglalkoztatás során felmerülő problémákat és a 
munkaerőpiac jövőbeli igényeit, hogy megfelelő lépésekkel, pl. ak  v foglalkoz-
tatáspoli  kai intézkedésekkel hatni tudjanak a munkaerő-kínálatra.
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„MOBILE REGION” PROJEKTEREDMÉNYEK 
A ZALA MEGYEI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA SZÁMÁRA

Az európai munkaerő-piaci mobilitás az EU poli  kájának egyik hangsúlyos kér-
dése, ezen belül a munkaerő szabad mozgása egyike az EU-alapszerződés négy 
alapvető szabadságai közül. Az EU területén belül a határrégiók részesedése 
35% fölé emelkede  , miközben a munkaerőnek csupán 1,5%-a veszi igénybe a 
szabad munkaerő-vándorlás lehetőségét a határokon át. A munkaerő-piaci 
mobilitás döntő szempont az európai szociális kohézió megerősítésében és a 
fenntartható fejlődés érdekében.

A Mobile Region projekt általános célkitűzése a magyar és horvát határrégió 
szociogazdasági kapcsolatainak erősítése a munkaerő-piaci mobilitás erősítése 
által. A projekt célja, hogy elősegítse a jó gyakorlatok cseréjét a hatóságok, az 
intézmények, a szociális partnerek, a magánszektor, valamint a potenciális 
munkáltatók közö  . A projekt elsődleges célja, hogy növelje a magyar–horvát 
határrégióban az álláskeresők jelenlegi alacsony számát, ezen belül is leg-
főképpen az építőiparra, az agrárszektorra, a vendéglátásra és a kiskereskede-
lemre koncentrálva. Horvátország várhatóan rövid időn belül csatlakozik az 
EU-hoz, ez a projekt felkészí   a munkavállalókat, a munkáltatókat és a kapcso-
lódó intézményeket a közös piac adta lehetőségekre. Célul tűztük ki, hogy fej-
lesztjük a munkaerő-piaci trendek előrejelzését, képzéseket bonyolítunk le a 
munkáltatók és munkavállalók számára, és a projektkommunikáció segítségé-
vel növeljük a munkaerő-piaci informáltság mértékét. Egy webportál segítsé-
gével hozzájárulunk ahhoz, hogy a határrégióban a munkaerő-piaci kereslet 
találkozhasson a kínála  al, és javuljon a munkaerőpiac területén az informá-
cióáramlás. A projektben munkaügyi kirendeltségek, gazdasági kamarák és 
önkormányzatok ve  ek részt, feladatuk a sta  sz  kai adatgyűjtés, elemzések 
elkészítése és tréningek, képzések lebonyolítása a munkáltatók és munkaválla-
lók számára. 
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A projekt célcsoportjai a támogató intézmények, mint például a foglalkoztatási 
szolgálatok, a kereskedelmi és kézműves kamarák, valamint a munkaadók és a 
munkanélküliek. A végső kedvezményeze  ek a térségi munkanélküliek, akik-
nek javulnak az esélyeik az álláskeresésben, és megismerkedhetnek azokkal a 
strukturális, gazdasági és poli  kai tényezőkkel, amelyek támogatják a mobili-
tást. Magasabb szinten a projekt elősegí   a szélesebb nyilvánosság tudatossá-
gát a tekintetben, hogy szükség van a fejlődő mobilitási kultúra létrehozására 
egy versenyképes munkaerőpiac kialakítása érdekében. 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elsősorban a vállalkozások, a mun-
káltatók érdekeit szem elő   tartva vállalt tevékenységeket a projektben, ame-
lyek a határtérség munkaerő-piaci adatainak gyűjtésére és elemzésére, a mun-
kaadók számára tréningek szervezésére, továbbá sajtótájékoztatók lebonyolí-
tására terjedt ki. 

Valamennyi projek  evékenység arra irányult, hogy a határ két oldalán meglé-
vő szakismeretek összehangolásával elősegítsük a térség megüresede   állás-
helyeinek betöltését, szükség esetén akár a határ másik oldaláról. E feltétel 
tel jesülésének legalapvetőbb követelménye a partnerek közö    információ-
csere, továbbá a rendelkezésre álló információk nyilvánossá tétele. A mobili-
tási hajlandóság Magyarország és Horvátország közö   nagyon alacsony, mind-
össze néhány horvát dolgozik a határ túloldalán és a magyarok közül is csak 
kevesen. Ennek legfőbb akadálya a munkaerő-piaci lehetőségekről és ten-
denciákról szóló információk hiánya, a képzési programok rossz koordináció-
ja, vala mint az emberi erőforrás tervezésének általános hiánya a munkaadók 
körében.

A 2010. májusi projektkezdést követően a partnerek kiválaszto  ák a projekt 
tevékenységeit és a határon átnyúló jelleget hangsúlyozó projektlogót, amely 
a projekt teljes időtartama ala   minden tevékenység alapvető jelképévé vált. 
Az első jelentős esemény a horvátországi Koprivnicában megrendezésre kerü-
lő nyitókonferencia volt, ahol kamaránk is bemuta  a a projektben vállalt tevé-
kenységeit és a partnerekkel közösen elérni kívánt céljait. A konferencia részt-
vevői i   ismerkedhe  ek meg a Mobile Region projek  el, ez az alkalom egyút-
tal lehetőséget ado   arra is, hogy a résztvevőkön, majd az azt követő, kamarai 
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újságban megjelenő sajtócikken keresztül a szélesebb körű nyilvánosságot is 
tájékoztassuk. 

Kamaránk fontos feladata volt, hogy részt vegyen a határtérség munkaerő- 
piaci információinak és adatainak összegyűjtésében, továbbá a két ország 
munkaerő-piaci feladatainak és módszereinek összehangolásában. Erre a fel-
adatra egy pályázat útján kiválaszto   szakértőt jelöltünk ki, aki részt ve   a 
projekt során szerveze   szakmai egyeztető megbeszéléseken, a sta  sz  kai 
adatok és információk feltérképezésében, illetve azok kiértékelésében. 

A kereskedelmi és iparkamara számára a projekt célcsoportjai közül elsősor-
ban a munkáltatók, a magyar vállalkozók elérése volt a legfontosabb, így a 
projekt lebonyolítása során vállalt tevékenységeinket is ezen célcsoport igé-
nyeinek és elvárásainak megfelelően készíte  ük elő és bonyolíto  uk le. Az ál-
talunk szerveze   nagykanizsai munkáltatói tréningeken részt vevő vállalkozók 
visszajelzései rendkívül pozi  vak voltak, hiszen amelle  , hogy bemuta  uk szá-
mukra a projektet, tájékoztatást kaptak a horvát munkavállalási és vállalkozás-
alapítási lehetőségekről, illetve a vállalkozások irányításában fontos szerepet 
játszó humánerőforrás-menedzsmentről és általában a vállala  rányítás kérdé-
seiről. 

Feladataink közö   szerepelt a sajtó tájékoztatása a Mobile Region projekt ak-
tuális tevékenységeiről és elért eredményeiről. Amelle  , hogy a kamarai új-
ságban cikket jelente  ünk meg, két sajtókonferencia megszervezése és lebo-
nyolítása is lehetőséget ado   a szélesebb körű nyilvánosság informálására. 
A konferenciákra egyrészt a Zalakaroson megszerveze  , határon átnyúló fog-
lalkoztatáspoli  kai konferenciával, másrészt a projekt Koprivnicán megtarto   
zárókonferenciájával párhuzamosan került sor. A megjelent sajtóhíradások is 
jelezték a projekt fontosságát és aktualitását. 

Horvátország következő években várható EU-csatlakozása mia   rendkívül fon-
tos a kiegyensúlyozo   és összehangolt, határokon átnyúló munkaerőpiac elő-
feltételeinek kialakítása és összehangolása. Ez biztosítja majd, hogy a szüksé-
ges információk a megfelelő időben rendelkezésre álljanak.
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Kamaránk számára pozi  v eredményekkel zárult a projekt, céljainkat elértük, 
a vállalt indikátorokat teljesíte  ük. A projek  érség számos vállalkozóját ismer-
te  ük meg a projek  el és rávilágíto  unk a mobilitás adta lehetőségekre. 
Reméljük, hogy sokan közülük sikerrel fejlesz  k vállalkozásukat nem csupán 
Magyarországon, hanem a határ túloldalán is.
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PORA FEJLESZTÉSI IRODA

Koprivničko-križevačka megye területén, vállalkozók oktatásában végze   több 
éves gyakorlat alapján, illetve az EU által is fi nanszírozo   programok végrehaj-
tásában szerze   tapasztalatok alapján a PORA Fejlesztési Iroda részt ve   a 
Mobile Region projekt lebonyolításában.

A PORA Fejlesztési Iroda alapfeladatai a Mobile Region projekt keretein belül 
összesen három, munkaadóknak szóló foglalkozás megszervezése és lebonyo-
lítása, a nyitó- és zárókonferencia megszervezése, majd a projekt bemutatása 
Koprivničko-križevačka megye területén. Továbbá, a PORA projektcsapata te-
vőlegesen is részt vállalt a többi feladatban is a projekt lebonyolítása során. 

A legelső feladatok közül az egyik a nyitókonferencia szervezése volt, amelyet 
2010. június 21-én tarto  ak meg Koprivnicában. A konferencián kb. hatvan 
résztvevő, a horvátországi és magyarországi projektpartnerek képviselői vet-
tek részt, továbbá a megyék, városok, körzetek, megyei és városi intézmények 
képviselői és a magyar és horvát civil szervezetek képviselői.

A nyitókonferencia célja volt a Mobile Region projekt, a projektpartnerek és 
a terveze   feladatok bemutatása a szélesebb közvélemény felé.
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Mint közpon   intézmény, felelős Koprivničko-križevačka megye területén a 
vállalkozások fejlesztésének támogatásáért és a kis- és középvállalkozók okta-
tásáért. A PORA Fejlesztési Hivatal megszerveze   és lebonyolíto   három, a 
határ men   munkaadók részére szerveze   foglalkozást. A foglalkozásokat 
a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Horvát Foglalkoztatási Intézet 
Regionális Szolgálat Čakovec, Varaždin és Križevci közreműködésével szervez-
tük. Összesen három foglalkozást szerveztünk a vállalkozók részére, Čakovecben 
és Varaždinban 2011. június 29-én, Koprivnicában pedig 2011. június 30-án. 

A foglalkozások célja az EU-s eszközök használa   lehetőségeinek bemutatása 
volt a horvátországi vállalkozók részére és az EU-piacon folyó tevékenységek 
lehetőségeinek bemutatása, a Magyar Köztársaság példáján keresztül.

A foglalkozásokon részt ve  ek a Međimurska, Varaždinska és Koprivničko-
križevačka megye területén dolgozó vállalkozók.

A Zala Megyei Gazdasági és Iparkamara képviselői a foglalkozásokon bemutat-
ták az EU-piacon való munkához szükséges feltételeket, míg a Horvát Fog-
lalkoztatási Intézet Regionális Szolgálat Čakovec, Varaždin, Križevac kép viselői 
bemuta  ák a munkaerőpiac helyzetét Međimurska, Varaždinska és Kopriv-
ničko-križevacka megyék területén.

A foglalkozásokon a horvát és magyar partnerek tapasztalatot cseréltek az EU-
piacon való munka lehetőségeiről, míg a munkaadóknak lehetőségük volt hal-
lani sok, az EU-piaci munkához kötődő hasznos és aktuális információt. 

A PORA Fejlesztési Iroda bemuta  a feladatait az Állásbörzén és a Karrier 
Napon, amelyet Nagykanizsán, Magyarországon szerveztek, 2010. november 
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10-én. A börze célja azon intézmények és a projektpartnerek bemutatása volt, 
akik részt vesznek a projekt magyar munkaerőpiacon való megvalósításában, 
valamint azon szolgáltatások bemutatása, amelyeket a horvát intézmények 
a munkaerőpiacon nyújtanak. 

A PORA a többi projek  eladat megvalósításában is nagyon ak  v volt, a projekt 
16 hónapig tartó lebonyolítása ala  . Ezért részt ve   a közös határon átnyúló 
foglalkoztatáspoli  kai konferencián, amelyet 2011. február 13-án tarto  ak 
meg a Zala megyei Foglalkoztatási Hivatal szervezésében Zalakaroson, Magyar-
országon.

A konferencia célja a tapasztalat- és tudáscsere volt a munkaerőpiac fejleszté-
sének területén, a foglalkoztatás és emberi erőforrás fejlesztése a határon át-
nyúló területeken. A PORA Fejlesztési Iroda képviselője bemuta  a az EU-
projektek lehetséges fi nanszírozását Horvátországban, a hangsúlyt pedig az 
IPA-program IV. komponens „A humán erőforrások fejlődésé”-re helyezte. 
A prezentáció magában foglalta a fent említe   IPA program IV. komponensé-
nek az összes grantshemá-ját, azután a PORA tevékenységi körét a Mobile 
Region projektben, és mindazon projekteket, melyeket a PORA valósít meg 
közös nemze   vagy EU-s eszközökkel.
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Az említe   foglalkozások szervezésén kívül a PORA mint projektpartner részt 
ve   2011. június 21-én a Nagykanizsán megrendeze   horvát–magyar munka-
adók részére szerveze   munkaerőpiacról szóló tréningen. A tréninget a Zala 
Megyei Gazdasági és Iparkamara szervezte, a PORA képviselője pedig bemu-
ta  a a vállalkozások szervezéséhez szükséges horvátországi jogi formákat. 
A prezentáció alapcélja a magyar vállalkozók megismertetése a vállalkozások 
működtetésének lehetőségeivel a Horvát Köztársaságban.

A PORA tevékenyen ve   részt a projektpartnerek találkozóin is Horvátországban 
és Magyarországon is, részt ve   a projekt weboldalának elindításában, továb-
bá szakmai és technikai segítséget nyújto   a projektpartnereknek a tevékeny-
ségük folytatásában.
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A Mobile Region projekt megvalósítása ala   a PORA Fejlesztési Iroda számos 
értékes tapasztalathoz juto  , és megerősíte  e kapacitását az emberi erőfor-
rás és munkaerőpiac fejlesztésének területén. Új ismereteket és tapasztalatot 
szerze   az EU-val közös fi nanszírozású projektek előkészítésében és lebonyolí-
tásában, számos partnert szerze  , és együ  működést alakíto   ki, akikkel már 
elkezdődö   új projektek megvalósítása az IPA „A határon átnyúló együ  műkö-
dés Magyarország–Horvátország 2007–2013” című program keretében.
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ZAHVALA

Nakon uspješnog završetka ovog projekta, želio bih se prije svega zahvali   svim 
partnerima s mađarske i hrvatske strane koji su svojim vrijednim radom, upor-
nošću i predanošću doprinijeli ostvarivanju projektnih ciljeva. Također, velika 
hvala svim sudionicima projektnih ak  vnos   te svima koji su nas posredno 
podržali i pomogli da napravimo neke konkretne pomake u području prekogra-
ničnog tržišta rada.

Zahvaljujem mađarskim partnerima – Gaboru Todoru iz Centra rada županije 
Zala i Rena   Verger iz Trgovačke i industrijske komore Zala što su svojim preda-
nim radom i otvorenošću omogućili laku komunikaciju unatoč nepoznavanju 
međusobnih jezika. Zahvaljujem im što su bili spremni na kompromis uvijek 
kad je situacija od nas zah  jevala prilagodbu. Mislim da smo se ovim projek-
tom bolje upoznali sa susjedima i učvrs  li temelje dosadašnje i buduće surad-
nje te se nadam prilici da ponovno sudjelujemo na zajedničkom projektu. 

Zahvaljujem hrvatskim partnerima – Meli   Levačić i Blaženki Dasović iz 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec i Spomenki 
Štefan iz Područne službe Varaždin koje su nam uvelike olakšale posao pruža-
njem svih potrebnih podataka i bile uvijek spremne pomoći te još jednom do-
kazale da su naše ins  tucije izvrsni partneri.

Na velikoj pomoći zahvaljujem i Senadi Ranilović iz PORA-e koja je svojim 
uvijek pozi  vnim stavom i profesionalnošću svaki posao rješavala brzo i efi -
kasno.

Velika hvala čelnicima ins  tucija koje su sudjelovale u projektu: g. Vladimiru 
Zebecu, gđi. Jasenki Hu  nski i gđi. Meli   Birčić. Bez njihove formalne i nefor-
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malne potpore ovaj projekt ne bi bilo moguće proves  , a svojim su nas entuzi-
jazmom nadahnjivali da uvijek vjerujemo u uspjeh ovog hvalevrijednog pro-
jekta.

Iako je ovim projektom prije svega predviđeno po  canje mobilnos   radne 
snage na prekograničnom području, kroz samu provedbu projekta uvelike je 
napredovala suradnja ins  tucija koje se bave zapošljavanjem. Takav napredak 
ne bi bio moguć bez angažmana spomenu  h prijatelja i kolega i na tome im 
još jednom hvala.

Darko Radanović
Projektni menadžer
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VODEĆI PARTNER: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Međimurska županija je kao vodeći partner u projektu Mobile Region bila pri-
marno zadužena za koordinaciju svih ak  vnos   partnera. Također, zadaća joj 
je bila uključivanje šireg spektra relevantnih ins  tucija u projektne ak  vnos   
te osiguranje vidljivos   i šireg utjecaja projekta.

Usklađivanje sta  s  ka tržišta rada u prekograničnoj regiji

Jedna od ak  vnos   u nadležnos   Međimurske županije je bila i koordinacija 
radne grupe za analizu tržišta rada. u sklopu te ak  vnos   održano je ukupno 
osam stručnih radionica. Radionice su započele krajem 2010. sa svrhom ospo-
sobljavanja lokalnih stručnjaka te unaprjeđenja njihova znanja i vješ  na radi 
po  canja mobilnos   na prekograničnom tržištu rada.

Teme radionica obuhvaćale su usklađivanje sta  s  čkih podataka s mađarske 
i hrvatske strane, usporedbu obrazovnih sustava u Mađarskoj i Hrvatskoj, pre-
poznavanje potreba na zajedničkom tržištu rada, te defi niranje pojmova veza-
nih uz mobilnost na tržištu rada. Na radionicama su se također analizirala isku-
stva drugih zemalja i EURES CBC partnerstva, te na posljetku defi nirale zajed-
ničke konkretne akcije i ciljevi.
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Knjižica s analizom prekograničnog tržišta rada

Sažetak svih tema sadržaj je knjižice s analizom prekograničnog tržišta rada, 
sta  s  ka, trendova i preporuka za obrazovne potrebe usklađenima s ponu-
dom i potrebama na tržištu rada, a dostupna je na adresi svakog od partnera.

Internetska stranica

Bitno je naglasi   da je kreirana trojezična internetska stranica projekta
www.mobileregion.info na kojoj je moguće pronaći sve informacije vezane uz 
projekt, pojedine ak  vnos   te sazna   nešto više o partnerima.

Najkorisnija je njena posrednička i savjetodavna funkcija prilikom traženja po-
sla. Tako je na stranici moguće pregledava   otvorene natječaje za posao, za-
traži   savjet od stručnih suradnika te u bazu podataka pohrani   svoj životopis 
dostupan poslodavcima u prekograničnoj regiji.

Mobile Region internetski portal mjesto je susreta poslodavaca i tražitelja za-
poslenja. Osim općeg djela namijenjenog svakom posje  telju stranice, podije-
ljen je na dio za poslodavce i za posloprimce. Dio za poslodavce omogućuje im 
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objavljivanje profi la tvrtke s osnovnim podacima, ukoliko su zainteresirani širi-
  svoje poslovanje preko granice ili im je u potrazi za radnom snagom potre-

ban inozeman kadar. Ujedno, postaju dio konkurentskog tržišta i olakšavaju 
tražiteljima zaposlenja pronalazak ciljanog posla i direktne informacije.

Za svakog tražitelja zaposlenja zasigurno su korisni savje   kako napisa   kvali-
tetan životopis i zamolbu za posao ili informacije o svim radnim pitanjima. 
U dijelu namijenjenom isključivo posloprimcima moguće je objavi   svoj živo-
topis koji će bi   dostupan registriranim poslodavcima. 

Kako bi korisnicima olakšali korištenje i snalaženje na internetskom portalu 
  skali smo priručnike za korištenje, također dostupni kod svakog od partnera.
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REZULTATI PROJEKTNOG DIJELA
VLADINOG UREDA ZALSKE ŽUPANIJE

U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska–Hrvatska 2007–2013., 
1. svibnja 2010. godine u suradnji mađarskih i hrvatskih partnera započet je 
projekt Mobile Region. u počecima u izradi projektne dokumentacije i realizi-
ranju početnog dijela je sudjelovao Regionalni centar za rad zapadnog 
Zadunavlja, koji je 1. siječnja 2011. godine spojen s Vladinim uredom Zalske 
županije, i kao profesionalna uprava nastavila je realiziranje projekta.

Zbog prekograničnog karaktera projekt je prilično složen, ali raspolažemo po-
dacima o projektnim dijelovima. Kako bismo mogli unapredi   nisko kvalifi cira-
nu radnu snagu, odnosno unapredi   mogućnos   zapošljavanja i smanjenje 
strukturalnih razlika među nisko kvalifi ciranim nezaposlenima, u prvom planu 
teme projekta je izbor budućeg zanimanja. Orijentacija pri izboru budućeg 
zanimanja sastavni je dio razmjene informacija i podataka raznih ins  tucija na 
tržištu rada, mogućnost je susretanja poslodavaca i tražitelja posla, odnosno 
preuzimanja i korištenja best prak  ce.

Budući da su različite strukture zanimanja, sastav edukacija, stučnih edukacija, 
konačnih rezultata, uvjeta i okolnos   poduzetništva, mogućnos   upošljavanja 
i slike o budućnos   mladih početnih zaposlenika, nadalje mobilnost tražitelja 
posla, mo  viranost unutar države i diferenciranost preko granice, kao početni 
korak trebalo je izradi   analizu stanja na projektnoj razini. Zajednička analiza 
stanja je realizirana u okvirima niza workshopa, zajedničkim radom izabranih 
stručnjaka. Zadaća stručnjaka je bila, među ostalom i usklađenje sta  s  ka 
i metoda tržišta rada, defi niranje rješavanja mobilnos   pograničnih ljudskih 
resursa, proširenje mogućnos   u vezi s humanim resursom, analiza trendova 
zajedničkih tržišta rada, prognoziranje potreba, razmatranje edukacijskih po-
treba, sastavljanje preporuka. Rezultat stručne ak  vnos   za vrijeme worksho-
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pova je anali  čno izdanje, koje može bi   koristan priručnik stakeholderima na 
tržištu rada. 

Za ojačanje prošlih, sadašnjih i budućih veza Mađarske i Hrvatske bio je kori-
stan kaniški jesenski sajam izbora zanimanja i proljetni sajam poslova, gdje 
smo sto  njak mladih pred izborom struke i tražitelja posla upoznali s moguć-
nos  ma izgradnje kariere, zapošljavanjima, strukovnim rješenjima u Mađarskoj 
i Hrvatskoj.

Glavna je svrha projekta Mobile Region svijestan odabir dalnje naobrazbe 
đaka i mladih te uspješna strukovna orijentacija. Hrvatska je trenutno u fazi 
pristupa Europskoj uniji. Pristupom Hrvatske Europskoj uniji za Hrvatsku se 
otvaraju mogućnos  , a za Mađarsku otvara se Hrvatska. u prekogranično ori-
jen  ranom projektu izričito je važno upoznavanje mladeži s kulturom zapošlja-
vanja i mogućnos  ma na obje strane granice. 

Godišnji kanižki jesenski sajam izbora zanimanja i proljetni sajam poslova od-
lične su prigode bile da đacima, nastavničkim zborovima odnosno tražiteljima 
posla u blizini mađarsko-hrvatske granice, pored prezentacije ak  vnos   ma-
đarskog centra za rad i županijske gospodarske i industrijske komore, predsta-
vimo i hrvatske razvojne agencije.

Gospodarska i industrijska komora Zalske županije davala je korisne informaci-
je sudionicima sajma izbora zanimanja i sajma poslova o stanju stručne eduka-
cije, a centar za rad o tehnikama traženja posla, mogućnos  ma mladih počet-
nika zapošljavanja. 

Najveći projektni rezultat je organiziranje međunarodne konferencije o poli  ci 
zapošljavanja. Priredba je realizirana slično sedamnaestgodišnjoj priredbi 
Austrijsko-mađarske stručne akademije (EXPAK), u sklopu koje s obradom ak-
tualne teme tržišta rada, pruža se mogućnost stručnjacima zapošljavanja, ko-
mora i ins  tucija za stručnu raspravu. Teme konferencije smo uskladili s pro-
jektnim akcijama – orijentacija pri izboru zanimanja, usmjeravanje zanimanja, 
eudikacijske potrebe.
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Prizna   predavači i u projektu angažirani su održali izlaganja:

» Presturktuiranje javne uprave, formiranje vladinih ureda (Vladin ured Zalske 
županije).

» Usmjeravanje ka jačanju konkurentnos   pograničnog regionalnog tržišta 
rada (Međimurska županija).

» Nova uloga gospodarskih komora u stručnoj edukaciji (Gospodarska i indu-
strijska komora Zalske županije).

» Stanje tržišta rada u Zalskoj županiji, nakane u vezi sa izborom struke, pre-
zentacija pozi  vnih iskustava (Ambrus Kiss, stručnjak za tržište rada).

» Stanje tržišta rada u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji (Hrvatski zavod za 
zapošljavanje).

» Usmjeravanje školovanja (izbor struke) – alat edukacije, zapošljavanja i so-
cijalne integracije (Hrvatski zavod za zapošljavanje).

» Mogućnos   fi nanciranja projekata Europske unije u Hrvatskoj, posebnim 
osvrtom na projekte unapređenja humanih resursa (PORA Razvojna agen-
cija).

Cilj nam je godišnje organiziranje sličnih velikih mađarsko-hrvatskih susreta, 
koji će se prilagodi   datom stanju tržišta rada i razmotri   aktualne teme.

U sklopu projekta Mobile Region realizirani su i tzv. informa  vne edukacije, 
na kojima mađarska odnosno hrvatska strana mogla se upozna   s uvje  ma 
i mogućnos  ma zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj i Mađarskoj, odnosno 
Centar za rad Vladinog ureda Zalske županije je prezen  rao Hrvatskoj 
Europsku uniju.

Za vrijeme 2×1 dnevnog treninga hrvatska strana bila je informirana o sljede-
ćim temama: 

1. Sustav, gospodarstvo i potporna poli  ka Europske unije
2. Razvoj mađarskog centra za rad
3. Potporna poli  ka Europske unije u detaljima
4. Usluge u mađarskom centru za rad
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Informa  vne edukacije i glede izbora tema i realiziranja, ispunile su sva očeki-
vanja. Ove edukacije omogućavaju da odabrane teme i primjedbe u cjelos   
budu obrađene, iz kojih obje strane – organizator i sudionik edukacije – zajed-
nički profi  raju. Temeljem navedenih karakteris  ka informa  vne adukacije 
smatramo „good prac  ce“.

Dopune stručne cjelovitos   projekta orijentacija pri izboru zanimanja bile su 
treninzi traženja posla i za orijentaciju pri izboru zanimanja, u svibnju 2011. 
godine. 

Ciljne skupine treninga traženja posla bili su oni tražitelji posla – u blizini ma-
đarsko-hrvatske granice – koji su službeno registrirani na području Područnog 
centra za zapošljavanje Kaniže. Na treninzima, dva puta, sudjelovalo 20-20 tra-
žitelja posla, kojima su bile prezen  rane sljedeće teme:

» Samopoznaja, prethodni radni uspjesi, pozi  vni doživljaj, nezaposlenost 
kao stanje.

» Otkrivanje svojih osobina, odnos prema radu, rješavanje poteškoća, itd.
» Informacije o traženju posla, tržište rada – stvranost i misao, pravne spo-

znaje.
» Slijed traženja posla, pisanje životopisa, intervju za posao, djelotvorno tra-

ženje posla.
» Priprema za zapošljavanje, ciljevi, planovi, karateris  ke sustavnog rada.

Ciljne su skupine orijentacije pri izboru zanimanja učenici 7. razreda jedne ka-
niške osnovne škole, te roditelji koji su ih otpra  li i razrednik. Treninge po dva 
puta su posje  li 29 odnosno 25 osoba. 

Za učenike su voditelji treninga otkrili sljedeće spoznaje, kao: 

» značenje orijentacije pri izboru zanimanja;
» upoznavanje smjerova svojih interesiranja, organiziranje života, oblik inte-

resiranja;
» sposobnos   – rad, pojam sposobnos  , vrste sposobnos  ;
» znanje o zanimanju, pomoći pri donašanje odluke, daljnje naobrazbe;
» pojam i vrste načina rada.
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Za vrijeme projekta realizirani daljnji outpu  :

» Zajednički projektni album oblikovanja, koja izražava  jesnu prekograničnu 
suradnju mađarskog i hrvatskog partnera i nacionalne boje država.

» Dvojezično projektno izdanje (leafl et) od 4 stranice, s opisom projektnih 
partnera svrsi i glavnim ak  vnos  ma projekta, odnosno dostupnost na 
webu. 

» Dekoracijski roll-up, projektna mapa i kemijska – oznakama projektnog 
oblikovanja potpomagali prepoznatljivost projekta. 

» Anali  čno projektno izdanje s prezen  ranjem rezultata stručne ak  vnos   
ciljem daljnje uporabe.
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PROJEKTNI PARTNER  HRVATSKI ZAVOD ZA 
ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA 
ČAKOVEC

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec partner je na pro-
jektu „Jačanje konkurentnos   prekograničnog tržišta rada – Mobile Region”. 

U skladu s ciljem projekta – jačanje socio-ekonomske suradnje pogranične re-
gije kroz s  muliranje mobilnos   tržišta rada, te razmjene dobre prakse među 
ins  tucijama povezanim s tržištem rada – PS Čakovec kao partner bila je odgo-
vorna za provedbu slijedećih ak  vnos  : 

» radionica za djelatnike Mađarskih i Hrvatskih zavoda za zapošljavanje; 
» sajam poslova;
» radionice za nezaposlene. 

Radionice za djelatnike Mađarskih i Hrvatskih zavoda za zapošljavanje

Radionice su bile organizirane ne način da su na jednoj radionici Hrvatski dje-
latnici Zavoda za zapošljavanje bili predavači, a u druge dvije Predstavnici ma-
đarskog zavoda. 

Cilj radionica je upoznavanje s radnom praksom i zakonima u obje pogranične 
države, Hrvatskoj i Mađarskoj, a naglasak je bio na mobilnos   radne snage 
i mogućnos   zapošljavanja, te moguće prepreke u realizaciji istog. 

Djelatnici Hrvatskih zavoda za zapošljavanje upoznali su Mađarske djelatnike 
sa načinom rada i ak  vnos  ma koje provodimo u radu sa nezaposlenima, za-
poslenim osobama, te radom s poslodavcima, a predstavljen je i naš anga-
žman u ostalim EU programima u kojima smo nositelji/partneri.
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Također predstavljena je i pravna osnova pomoći nezaposlenima tj. pravima za 
vrijeme nezaposlenos   – novčana naknada, mirovinsko osiguranje, naknade 
za troškove obrazovanja , jednokratna novčana pomoć te naknada putnih 
i selidbenih troškova.

Veliki interes za daljnju suradnju i pripremu novih projekata je svakako 
Cjeloživotno učenje – kao osnova prilagodbe za promjenljivo tržište rada. Kroz 
tu temu predstavljene su ak  vnos   koje provodimo vezano uz obrazovanje, ali 
i sudjelovanje u programima i projek  ma Vlade RH.

Djelatnici mađarskih zavoda za zapošljavanje prenijeli su svoja iskustva vezana 
uz ulazak u EU i promjene koje su ih zahva  le. 

Promjene su bile velike i to od zakonodavnog okvira do organizacije službi za 
zapošljavanje. Također, provođenje različi  h programa po  canja zapošljavanja 
koje pružaju, temelje se na sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Posebni naglasak stavili su na sadržaj sporazuma koji je Republika Mađarska 
potpisala sa Međunarodnom organizacijom rada. 

Cilj ovih radionica je priprema djelatnika hrvatskih zavoda za zapošljavanje na 
promjene koje će se desi   nakon ulaska Hrvatske u EU, ali i pripreme zajednič-
kih projekata čije ak  vnos   će pridonije   lakšoj prilagodbi novonastaloj situa-
ciji. 
 
Kroz navedene radionice djelatnici pograničnih Zavoda razmijenili su dosadaš-
nja iskustva, a hrvatska strana spremnije će dočeka   promjene koje će uslije-
di   nakon pristupanja EU.

Sajam poslova

Već četvrtu godinu zaredom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje organiziraju 
se Sajmovi poslova. Nezaposlene osobe i ostali tražitelji posla imali su priliku 
predstavi   se poslodavcima, informira   o njihovim potrebama u narednom 
razdoblju, o mogućnos  ma dodatnog obrazovanja, s  pendiranja i slično. 
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Sajmovi poslova organiziraju se uz podršku partnera na lokalnoj razini: lokalna 
samouprava, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, 
Hrvatska udruga poslodavaca, razvojne agencije, centri za poduzetništvo, ško-
le, veleučilišta, škole za obrazovanje odraslih i drugi.

Ove je godine sajam poslova u Čakovcu bio i prekograničnog karaktera. Naime, 
na sajmu su se na posebnom izložbenom štandu uz Hrvatske predstavili i par-
tneri iz Mađarske. 

Cilj je bio promoviranje provedenih ak  vnos   u sklopu projekta „Mobile re-
gion“, ali i mogućnos   vezane uz prekogranično zapošljavanje. 

Kao i svake godine Sajam poslova bio je dobro posjećen i to s oko 3.500 posje-
 telja koji su se informirali o mogućnos  ma zaposlenja, ali i svim dodatnim 

uslugama koje su bile predstavljene.

Predstavljenim uslugama i mogućnos  ma na sajmu poslova kod nezaposlenih 
osoba i budućih tražitelja zaposlenja povećana je svijest o potrebi za većom 
fl eksibilnošću na tržištu rada i mogućnos  ma prekograničnog zapošljavanja, a 
kod poslodavaca potreba za planiranjem ljudskih resursa i većom povezanošću 
za Službama za zapošljavanje. 

Radionice za nezaposlene

Radionice za nezaposlene organizirane su s ciljem upoznavanja, nezaposlenih 
s mogućnos  ma zapošljavanja na prekograničnom tržištu rada, ali i o dina-
mičnom tržištu rada koje zahtjeva konstantno prilagođavanje traženim potre-
bama. 

Kroz upoznavanje naše ciljne skupine s provedenim ak  vnos  ma projekta i za-
ključcima, pružena im je i potpora u kreiranju vlas  tog životopisa, ak  vnog 
traženja zaposlenja i razgovora s poslodavcem. 

Naglasak na ak  vnijem pristupu tržištu rada predstavljen im je kroz koncept 
cjeloživotnog učenja i mogućnos   dodatnog obrazovanja tj. osposobljavanja/
usavršavanja.
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Radionice su bile uspješne, iskazan je interes za prekogranično zapošljavanje 
i zapošljavanje općenito. Također je ojačana svijest sudionika o potrebi razvoja 
tržišne mobilnos  . 

Provedbom ovog projekta ojačali smo suradnju s prekograničnim Zavodima za 
zapošljavanje, a ujedno smo stekli i dragocjeno iskustvo i savjete vezane uz 
pristup Hrvatske EU. 

Nezaposleni i budući tražitelji zaposlenja informirani su o mogućnos  ma pre-
kograničnog zaposlenja, ali i o potrebi stalnog usavršavanja kao preduvjeta za 
opstanak na dinamičnom tržištu rada.

projekt-of-04.indd   46projekt-of-04.indd   46 2011.09.09.   11:17:292011.09.09.   11:17:29



47

HZZ PS VARAŽDIN
„Jačanje konkurentnos   prekograničnog tržišta rada – Mobile Region”
ID HUHR/0901/2.1.2/0001

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Varaždin partner je iz pridru-
žene regije u  projektu „Jačanje konkurentnos   prekograničnog tržišta rada – 
Mobile Region”. Tokom razdoblja implementacije, članovi projektnog  ma 
prisustvovali su radnim sastancima na kojima smo dogovarali planirane ak  v-
nos   zajedno s partnerima, raspravljali o detaljima provedbe, te izvještavali o 
provedenim ak  vnos  ma.

Na početku provedbe projekta prisustvovali smo početnoj konferenciji održa-
noj u Koprivnici u organizaciji PORA-e na kojoj su s ciljem boljeg upoznavanja 
stanja na prekograničnom tržištu rada partneri predstavili svoje ins  tucije, te 
je i Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Varaždin predstavio svoju ulogu na regi-
onalnom tržištu rada kao i projektom planirane ak  vnos  .

Radionice s ciljem harmonizacije podataka o tržištu rada

U navedenom razdoblju ak  vno smo prisustvovali na osam radionica s eksper-
 ma iz Selec  o d.o.o. s ciljem iden  fi kacije potreba na prekograničnom tržištu 

rada. Na prvoj radionici upozna   smo sa pojmom mobilnos   na tržištu rada, a 
naglasak je stavljen na važnu ak  vnu ulogu partnera kao potpore pri analizi 
prekograničnog tržišta rada, te harmonizaciji podataka o stanju na tržištu rada. 
Stoga smo pripremili podatke o strukturi baze podataka Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje koji se odnose na nezaposlene osobe u evidenciji Zavoda i poslo-
davce. Također pripremili smo podatke o analizama tržišta rada koje Zavod 
vodi, te izvorima informacija iz kojih se prikupljaju podaci o tržištu rada. 
Usporedbom načina vođenja i prikupljanja podataka s obje strane granice, za-
ključili smo da se podaci vode na sličan način. Neke bitne razlike su u radu s 
bazom poslodavaca te određivanju sufi citarnih i defi citarnih zanimanja. Naime, 
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Mađarska strana obrađuje podatke samo onih poslodavaca koji su kod njih 
prijavljeni (oko 50%), dok HZZ obrađuje podatke od oko 95% poslodavaca koje 
prikuplja iz svoje baze i iz drugih izvora. Na radionicama je predstavljena GAP 
analiza čiji je cilj defi nira   trenutno i željeno stanje te radnje koje bi nam po-
mogle pri ostvarivanju prijelaza iz trenutnog u željeno stanje. Kao posebno 
važne razine GAP analize označene su strateška, funkcionalna i razina podata-
ka te su one i detaljnije razrađene. Na strateškoj razini kao važne radnje za 
ostvarenje željenog stanja (pružanje usluga i informacija za nezaposlene osobe 
i poslodavce na razini prekograničnog područja RH-HU) navedene su strateške 
odluke o usmjeravanju Županije i HZZ-a. Izrađen je nacrt preporuka za svaku 
od razrađenih razina (strateške, funkcionalne i razine podataka) GAP analize 
i defi nirani su priorite   za preporuke. Temeljem pregleda strukture zaposleno-
s   po djelatnos  ma na prekograničnom području predloženi su elemen   za 
harmonizirano praćenje trendova na tržištu rada. Također izrađen je pregled 
obrazovnog sustava, obrazovne ponude, te pregled strukture stanovništva 
i nezaposlenih osoba prama obrazovnoj strukturi u Hrvatskoj i Mađarskoj, kao 
i pregled podataka o strukturi novoprijavljenih osoba na Zavod, zaposlenih 
osoba s Zavoda te prijavljenih potreba za radnicama. Na temelju prikupljenih 
podataka usporedili smo obrazovni sustav Hrvatske i Mađarske te nabrojili ak-
 vne mjere koje pridonose usklađivanju obrazovnog sustava s potrebama na 

tržištu rada. Zadnjom radionicom predstavljen je opći pregled prekograničnih 
regija Mađarske i Hrvatske, te je izvršena njihova kompara  vna analiza, a pred-
stavljeni su i trendovi ekonomskog razvoja dviju država, te kretanja na tržiš  -
ma rada. Tako je u Mađarskoj primijećen trend sporijeg rasta stope nezaposle-
nos   u odnosu na Hrvatsku, dok je u Hrvatskoj stopa nezaposlenos   mladih za 
5% veća od stope nezaposlenos   mladih u Mađarskoj. u sklopu analize mobil-
nos   radne snage u prekograničnom području uočene su poveznice na po-
dručju prerađivačke industrije, trgovine i poljoprivrede, dok su prilike za budu-
ću suradnju moguće u sektoru građevine, obrazovanja, te zdravstva i socijalne 
skrbi. u svrhu donošenja završnih preporuka i prijedloga za daljnje djelovanje, 
izrađena je SWOT – analiza na temu razvoja regionalnog tržišta rada. Kao naj-
veće barijere mobilnos   radne snage u prekograničnom području is  cali su se 
jezična barijera i neodgovarajuća transportna povezanost. 
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Radionice za učenike i roditelje s ciljem podizanja
svijes   o mobilnos   radne snage

Jedna od ak  vnos   Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Varaždin bila je i odr-
žavanje radionica za učenike i njihove roditelje. Radionice su održane u tri gra-
da: Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici.

Radionicama je prisustvovalo ukupno 98 učenika trećih i četvr  h razreda sred-
nje škole i roditelja. Prisutnima na radionicama predstavljen je projekt Mobile 
Region s naglaskom da je cilj projekta ojača   suradnju, kako društvenu tako 
i gospodarsku na mađarskom i hrvatskom pograničnom području uz naglasak 
na mobilnost radne snage. Prvenstveno željelo se utjeca   na svijest učenika 
i njihovih roditelja o potrebi razvoja kulture mobilnos   radne snage kako bi 
poboljšali svoje mogućnos   zapošljavanja. Naglašeno je kako postoje neke 
sličnos   u gospodarskom razvoju pograničnih regija, te da će sigurno u buduć-
nos   mobilnost radnika na prekograničnom području bi   veća, pogotovo kada 
Hrvatska postane članica EU-e. 

Predstavljene su provedene ak  vnos   od početka provedbe projekta, primjeri 
razmjene dobre prakse (kroz radionice s eksper  ma, prisustvovanje na sajmo-
vima poslova u Mađarskoj i Hrvatskoj), te web stranica projekta www.mobile-
region.info na kojoj osim podataka o partnerima projekta, mogu vidje   
i  podatke o poslodavcima u prekograničnom području, a zainteresirani mogu 
postavlja   pitanja na hrvatskom i mađarskom jeziku, a kao i naći savjete kako 
napisa   dobar životopis i molbu, kako se predstavi   poslodavcu i druge infor-
macije vezane za prekogranično tržište rada. Osim predstavljanja projekta, pri-
sutnima je prezen  rano aktualno stanje na županijskom tržištu rada (broj ne-
zaposlenih, kvalifi kacijska, spolna i dobna struktura nezaposlenih, promjene 
u broju zaposlenih osoba s evidencije Zavoda, promjene u broju traženih rad-
nika temeljem prijava poslodavca, najtraženija zanimanja u županiji) kako bi 
stekli uvid i bili spremni na zahtjeve tržišta rada.

U zadnjem dijelu radionice, učenicima i roditeljima predstavljeno je profesio-
nalno usmjeravanje i uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u profesional-
nom usmjeravanju učenika završnih razreda srednje škole. Naglašeno je da je 
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cilj profesionalnog usmjeravanja usmjeri   osobe u ona područja rada koja naj-
bolje odgovaraju njihovim psihofi ziološkim osobinama i sklonos  ma u kojima 
oni upravo iz tog razloga imaju najviše izgleda za uspjeh. Danas se svaki čovjek 
može uspješno prilagodi   čitavom nizu različi  h zvanja, pa se profesionalna 
orijentacija danas sastoji u usmjeravanju kandidata prema određenom po-
dručju rada, a ne prema jednom jedinom zvanju. Sukladno dobivenom znanju 
u školskom sustavu, kao i kasnije stečenom radnom iskustvu, svoja znanja 
i vješ  ne ne treba nužno usmjeri   na lokalno-regionalno tržište rada, već je 
potrebno uze   u obzir i ono što nam nudi okruženje, u ovom slučaju i preko-
granično tržište rada.

Na kraju, možemo zaključi   da su radionice bile uspješne jer su učenici i rodi-
telji postavljali pitanja o potražnji i mogućnos  ma zapošljavanja određenog 
(njihovog) zanimanja ne samo na regionalnom tržištu rada, već i na prekogra-
ničnom području. Ovim radionicama pos  gnuta je veća osviještenost polazni-
ka o potrebi razvoja kulture mobilnos   radne.

Sajam poslova u Varaždinu

Za vrijeme implementacije projekta održana su tri sajma poslova, od čega dva 
u Hrvatskoj i jedan u Mađarskoj, a na kojima je predstavljen projekt s ciljem 
podizanja svijes   o potrebi mobilnos   radne snage na prekograničnom tržištu 
rada.

HZZ PS Varaždin organizirao je četvr   Sajam poslova u Varaždinu. Cilj Sajma 
poslova je s jedne strane omogući   poslodavcima i udrugama predstavljanje 
tvrtke te način rada nezaposlenim osobama i ostalim posje  teljima, dok s dru-
ge strane omogućava nezaposlenim osobama uspostavljenje direktnog kon-
takta s potencijalnim poslodavcima. Novost na Sajmu poslova, koji je posje  lo 
oko 3700 posje  telja, bilo je predstavljanje projekta Mobile Region – „Jačanje 
konkurentnos   prekograničnog tržišta rada“, čime je Sajam dobio međunarod-
ni karakter, a posje  telji su se mogli informira   o mogućnos  ma zapošljavanja 
u pograničnom području, radnim dozvolama i drugom, a podijeljeni su im 
i promo  vni materijali o samom projektu. 
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Prekogranična konferencija o zapošljavanju

S ciljem što boljeg upoznavanja stanja na tržištu rada koja se mijenjaju kao 
posljedica gospodarskih promjena, u Mađarskoj je održana prekogranična 
konferencija o tržištu rada na kojoj su svi partneri predstavili stanja na regio-
nalnom tržištu rada, te ak  vnos   koje provode kako bi se uskladila ponuda 
i potražnja za radnom snagom. Obzirom na gospodarsku krizu koja je jedan od 
važnijih uzroka nezaposlenos  , potrebno je poče   razmišlja   o drugim mo-
gućnos  ma zapošljavanja, kao npr. na prekograničnom tržištu rada. 

Radionice za djelatnike Zavoda za zapošljavanje

Prisustvovali smo i na dvije radionice za djelatnike hrvatskih zavoda za zapo-
šljavanje i jednoj radionici za djelatnike mađarskih zavoda za zapošljavanje s 
ciljem razmjene iskustva te prijenosa znanja. 

Od strane mađarskih partnera prezen  ran je zajednički proračun EU u sklopu 
čega je opisana sama povijest zajedničkog proračuna EU, nabrojena njegova 
načela te prikazane prihodna i rashodna strana proračuna. Predstavljena je 
kohezijska poli  ka EU i strategija Europe 2020. predstavljeni su podaci o proši-
rivanju Europske unije, podaci o raznim ugovorima i sporazumima te nastoja-
njima uvođenja zajedničke valute. Za  m su pojašnjeni i nabrojeni značajni 
primarni i sekundarni pravni izvori EU, te značajna  jela Europske unije kao što 
su Council of Europe, Europien Council, Council of EU, Europien Commission, 
Europien Court of Jus  ce, Europien Court of Auditors. Na kraju prezentacije 
opisane su stručne ins  tucije EU kao što su Europski gospodarski i socijalni 
odbor, Odbor regija, itd., te agencije EU kojih ima 26. Mađarski partneri tako-
đer su predstavili svakodnevne zadaće zavoda kao što su savjetovanje i  posre-
dovanje, ali i neke druge kao Job club, sajmovi poslova, projekt EQUAL za pro-
fesionalnu orijentaciju, sudjelovanje u strukturnom obrazovanju i još mnogo 
zadaće koje obavlja Zavod za zapošljavanje u Mađarskoj, a prilagođene su no-
vim uvje  ma koje stvara europsko tržište rada.
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Na radionici za djelatnike mađarskog zavoda za zapošljavanje prezen  ran je 
način rada i zadaće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što su savjetova-
nje i posredovanje, a između ostalog predstavnik HZZ PS Varaždin predstavio 
je Anketu poslodavaca kao jedan od instrumenata kojim se nastoje sazna   
problemi pri zapošljavanju te buduće potrebe tržišta rada, a kako bi određe-
nim ak  vnos  ma kao što su mjere ak  vne poli  ke u zapošljavanju nastojao 
utjeca   na ponude radne snage.
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REZULTATI PROJEKTA „MOBILE REGION“ 
ZA GOSPODARSKU I INDUSTRIJSKU KOMORU 
ZALSKE ŽUPANIJE

Mobilnost na tržištu rada je jedno od ključnog pitanja poli  ke Europske unije, 
unutar toga sloboda kretanja radnika koja svrstava se među temeljna načela 
EU i jedna je od 4 slobode unutarnjeg tržita. Unutar područja EU angažman 
pograničnih regija porastao je iznad 35%, dok samo 1% radne snage koris   
mogućnost prekogranične migracije radne snage. Mobilnost tržišta rada klju-
čan je čimbenik u ojačanju europske socijalne kohezije i interesa održavanja 
razvoja.

Opća svrha projekta Mobilna regija jest ojačanje socio-gospodarskih odnosa 
mađarsko-hrvatskih pograničnih regija putem razvoja mobilnos   na tržištu 
rada. Svrha projekta je unapređenje razmjene pozi  vnih iskustava između jav-
nih službi, ustanova, socijalnih partnera, privatnog sektora, odnosno potenci-
jalnih poslodavaca. Prvenstvena svrha projekta jest povisi   trenutačni nizak 
broj tražitelja zaposlenja u mađarsko-hrvatskim pograničnim regijama, kon-
centrirajući unutar toga na građevinarstvo, agrarni sektor, ugos  teljstvo i sitno 
gospodarstvo. Hrvatska će prema očekivanjima u kratkom vremenskom perio-
du pristupi   EU, i taj projekt pripremit će posloprimce, poslodavce i nadležne 
ustanove za date mogućnos   zajedničkog tržišta. Cilj nam je unapređenje pro-
gnos  ziranja trendova tržišta rada, održavanje edukacija za poslodavce i po-
sloprimce te pomoću projektnih komunikacija proširi   razinu informiranos   
tržišta rada. Pomoću internet stranice doprinjet ćemo da se susreću potražnja 
i ponuda tržišta rada pograničnih regija te da se poboljša protok informacija o 
tržištu rada. u projektu sudjelovali su relevantni Zavodi, gospodarske komore 
i samouprave, njihov je zadatak bio prikupljanje sta  s  čkih podataka, sastav-
ljanje analiza i treninzi, organiziranje edukacija za poslodavce i posloprimce.

Ciljne skupine projekta su potporne ustanove, kao primjerice Zavodi za zapo-
šljavanje, gospodarske i obrtničke komore, odnosno poslodavci i nezaposleni. 
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Krajni povlašteni su područni nezaposleni, kojima će se poboljša   uvje   u tra-
ženju posla te mogu se upozna   s onim strukturalnim, gospodarskim i poli  č-
kim čimbenicima koji podupiru mobilnost. Na višoj razini, projekt unapređuje 
svijesnost šire javnos   o potrebitos   razvoja kulture mobilnos   u svrsi jačanja 
konkurentnos   tržišta rada.

Gospodarska i industrijska komora Zalske županije je prihva  la ak  vnost u pro-
vođenju projekta, prvenstveno imajući u vidu potrebe poduzetnika, posloda-
vaca, te vršila prikupljanje i analizu podataka o tržištu rada, održavala treninge 
za poslodavce, nadalje organizirala konferencije za medije.

Svrha naše cjelokupne projektne ak  vnos   je da pomoću usuglašavanja struč-
nog znanja na oba pogranična područja, unapredimo popunu upražnjenih po-
dručnih radnih mjesta, te po potrebi i sa druge strane granice. Uvjet najosnov-
nijeg udovoljavanja ovim zahtjevima je razmjena partnerskih informacija, na-
dalje javni dostup već postojećim informacijama. Sklonost mobilnos   
Mađarske i Hrvatske je jako niska, samo nekolicina Hrvata radi na drugoj strani 
granice i Mađara jedva. Najveća prereka tomu jest nedostatak informacija o 
mogućnos  ma i tendecijama na tržištu rada, neodgovarajuća koordinacija 
edukacija, odnosno opći nedostatak planiranja ljudskih resursa u poslodavaca. 

Poslije početka projekta, svibnja 2010. godine, partneri su odabrali logo  p 
projekta koji se odnosi na ak  vnost i naglašava prekogranični karakter, logo-
 p je za vrijeme projekta postao osnovnim simbolom svih projektnih ak  vno-

s  . Prvi značajan događaj je bio sama početna konferencija u Koprivnici u 
Hrvatskoj, u okviru koje je i naša Komora predstavila svoju projektnu ak  vnost 
i ciljeve koje zajednički želi realizira   sa partnerom. Sudionici konferencije mo-
gli su se upozna   projektom Mobile Region, te ujedno bila je to i prigoda da 
putem sudionika, i napisa u listu Komore izvješćujemo i širu javnost.

Bila je važna zadaća naše Komore da sudjeluje u prikupljanju informacija i po-
dataka na tržištu rada u pograničnim područjima, nadalje usklađivanje meto-
de i zadaće tržište rada u obje države. Za taj zadatak putem natječaja smo oda-
brali stručnjaka, koji je za vrijeme provođenja projekta sudjelovao na stručnim 
sastancima, u pripremi prikupljanja podataka i informacija, osnosno u njihovoj 
analizi. 
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Za gospodarsku i industrijsku komoru najvažnije je bilo unutar ciljne skupine 
projekta doći do poslodavaca i mađarskih poduzetnika, tako organiziranje 
i provođenje naših prihvaćenih projektnih ak  vnos   uskladili smo zahtjevima 
i potrebama ciljne skupine. Jako su pozi  vna bila mišljenja poduzetnika koji su 
sudjelovali na našem treningu za poslodavce u gradu Kaniži, jer pored pred-
stavljanja projekta, informirali smo ih o mogućnos  ma zapošljavanja i osniva-
nja poduzeća u Hrvatskoj, odnosno u poduzetništvu toliko važnim menad-
žmentom humanog resursa i općenito o pitanjima upravljanja poduzetništva.

Naša zadaća je bila informiranje  ska o aktualnim ak  vnos  ma i pos  gnu  m 
rezulta  ma projekta Mobile Region. Pored objavljenog napisa u listu Komore, 
širu javnost smo obavijes  li organiziranjem i provedbom dvije konferencije za 
medije. Konferencije su bile paralelno priređene sa konferencijom o prekogra-
ničnoj poli  ci zapošljavanja u gradu Zalakarosu i završnom konfenecijom pro-
jekta u Koprivnici. Objavljeni napisi naglasili su važnost i aktualnost projekta. 

U sljedećim godinama zbog pristupa Hrvatske EU izrazito je važno usuglašena 
i prilagođena izgradnja preduvjeta prekograničnog tržišta rada. To osigurava 
da potrebne informacije u datom vremenu stoje na raspolaganju.

Za našu Komoru je s pozi  vnim rezulta  ma okončan projekt, naša očekivanja 
u velikoj mjeri su ispunjene, prihvaćene indikatore smo realizirali. Mnoge po-
duzetnike projektnog područja smo upoznali sa projektom i skrenuli pozornost 
na mogućnos   mobilnos  . Nadamo se da će mnogi od njih uspješno razvi   
svoje poduzeće, ne samo u Mađarskoj nego i preko granice. 
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PORA RAZVOJNA AGENCIJA

Na temelju dugogodišnjeg iskustva u edukaciji poduzetnika na području 
Koprivničko-križevačke županije, te temeljem iskustva na području provedbe 
projekata sufi nanciranih EU sredstvima, PORA Razvojna agencija je kao projek-
tni partner sudjelovala u provedbi projekta Mobile Region.

Osnovne ak  vnos   PORE Razvojne agencije u projektu Mobile Region bile su 
organizacija i održavanje ukupno tri radionice za poslodavce, organizacija po-
četne i završne konferencije, za  m promocija projekta na području Koprivničko-
križevačke županije, dok je projektni  m PORE također ak  vno sudjelovao i u 
svim ostalim ak  vnos  ma  jekom cjelokupne provedbe projekta. 

Jedna od prvih ak  vnos   bila je organizacija početne konferencije projekta, 
koja je održana 21. lipnja 2010. godine u Koprivnici. Konferenciji je prisustvo-
valo šezdesetak sudionika predstavnika projektnih partnera iz Hrvatske 
i Mađarske, za  m predstavnika županija, gradova i općina, županijskih i grad-
skih ustanova, te organizacija civilnog društva s hrvatske i mađarske strane 
granice. 
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Cilj početne konferencije bila je prezentacija projekta Mobile Region široj 
javnos  , kao i prezentacija svih predviđenih ak  vnos   i projektnih partnera.

Kao središnja ins  tucija zadužena za pružanje podrške razvoju poduzetništva, 
te edukaciju malih i srednjih poduzetnika na području Koprivničko-križevačke 
županije, PORA Razvojna agencija je organizirala i održala tri radionice za po-
slodavce u pograničnom području. Radionice su održane u suradnji s projek-
tnim partnerima Trgovačkom i industrijskom komorom županije Zala, te 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područne službe Čakovec, Varaždin 
i Križevci. u Čakovcu i Varaždinu 29. lipnja 2011. godine, te 30. lipnja 2011. 
godine u Koprivnici održane su ukupno tri radionice za poduzetnike.

Cilj radionica bila je prezentacija mogućnos   korištenja sredstava EU za podu-
zetnike iz Hrvatske, te prezentacija mogućnos   za obavljanje djelatnos   na EU 
tržištu, a na primjeru Republike Mađarske. Radionicama su prisustvovali podu-
zetnici s područja Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. 
Predstavnici Gospodarske i industrijske komore županije Zala na radionicama 
su prezen  rali uvjete poslovanja na EU tržištu, dok su predstavnici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, PS Čakovec, Varaždin i Križevci prezen  rali stanje na 
tržištu rada u Međimurskoj, Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Na radionicama su razmijenjena iskustva hrvatskih i mađarskih partnera o mo-
gućnos  ma poslovanja na EU tržištu, dok su poslodavci imali priliku ču   mno-
go korisnih i aktualnih informacija vezanih uz poslovanje na EU tržištu.
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PORA Razvojna agencija prezen  rala je svoje ak  vnos   na na Sajmu poslova 
i Danu karijera koji je održan 10. studenog 2010. godine u Nagykanizsi u 
Mađarskoj. Cilj sajma bio je predstavi   ins  tucije i projektne partnere koji su-
djeluju u provedbi projekta na mađarskom tržištu rada, kao i prezen  ra   uslu-
ge koje hrvatske ins  tucije pružaju na tržištu rada. 

PORA je također bila vrlo ak  vna i u provedbi ostalih projektnih ak  vnos   im-
plemen  ranih  jekom 16 mjeseci provedbe projekta. Stoga je sudjelovala na 
zajedničkoj Prekograničnoj konferenciji o zapošljavanju koja se održala 23. ve-
ljače 2011. godine u organizaciji projektnog partnera – Zavoda za zapošljava-
nje županije Zala u Zalakrosu u Mađarskoj. 

Cilj konferencije bio je razmjena znanja i iskustva na području razvoja tržišta 
rada, zapošljavanja i općenito razvoja ljudskih potencijala u prekograničnom 
području. Predstavnica PORE Razvojne agencije prezen  rala je mogućnos   fi -
nanciranja EU projekata u Republici Hrvatskoj s naglaskom na projekte u okvi-
ru IV. komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala”. Prezentacija je 
uključivala i pregled svih grant shema u okviru navedene IV. komponente 
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Osim organizacije navedenih radionica, PORA je također kao projektni partner 
sudjelovala 27. lipnja 2011. godine u Nagykanizsi na hrvatsko-mađarskom tre-
ningu za poslodavce o tržištu rada. Trening je održan u organizaciji Gospodarske 
i industrijske komore županije Zala, a predstavnica PORE Razvojne agencije 
prezen  rala je pravne oblike organiziranja poduzetništva u Republici Hrvatskoj. 
Osnovni cilj prezentacije bilo je upoznavanje mađarskih poduzetnika s moguć-
nos  ma bavljenja poduzetničkom djelatnos   u Republici Hrvatskoj. 

PORA je ak  vno sudjelovala i na sastancima projektnih partnera u Hrvatskoj 
i Mađarskoj, za  m je ak  vno sudjelovala u pripremanju materijala vezanih uz 

IPA-e, za  m pregled ak  vnos   PORE u projektu MOBILE REGION, kao i sve pro-
jekte sufi nancirane nacionalnim i EU sredstvima koje PORA provodi.
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uspostavu web portala projekta, te je također pružala stručnu i tehničku po-
moć svim ostalim projektnim partnerima u provedbi njihovih ak  vnos  .

Tijekom provedbe projekta Mobile Region PORA Razvojna agencija stekla je 
brojna vrijedna iskustva i ojačala svoje kapacitete na području razvoja ljudskih 
resursa i razvoja tržišta rada. Također je stekla nova znanja i iskustva vezana uz 
jačanje kapaciteta na području pripreme i provedbe projekata sufi nanciranih 
EU sredstvima, te je uspostavila brojna partnerstva i suradnju s novim mađar-
skim partnerima u suradnji s kojima je već započela realizacija novih projekata 
u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska–Hrvatska 2007–
2013.
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