
 

 

Ez az adatlap a HU-AT RECOM projekt keretében, a vezető partnerrel egyeztetve készült. A HU-AT RECOM projektet  (Regional Cooperation 

Management HU-AT) az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, valamint Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország tartománya, Bécs városa és a Magyar Köztársaság támogatja. 

 

 

NetLab – Network for Labourmarket Cooperation in the Border 
Region HU-AT 

Az ötlet 
Ausztriában, ahogy Magyarországon is ugyan azokkal a munkaerőpiaci problémákkal küzdenek – a szakemberek 
hiánya a legmeghatározóbb. Hiányzik a közös problémák érzékelése és a közös megoldási kezdeményezések 
szükségessége – közös, tekintetbe véve a határon átnyúló hatást és érdekérvényesítést. A munkaerőpiaci 
szervezetek és szociális partnerek regionális határon átnyúló együttműködésének napi gyakorlatában akadályok 
állnak fenn, melyek megnehezítik a zökkenőmentes együttműködést és ezzel összefüggésben a határon átnyúló 
mobilitást. Úgy határoztak, hogy ezekkel a kihívásokkal intézményeket és érdekeket átfogóan szembe kell nézni, 
hogy átfogó képet kapjanak a közös munkaerő- és gazdasági térségről, így azt ennek alapján, a konkrét 
regionális érdekek és szükségletek tekintetében életképessé és változtathatóvá tegyék. 

A projekt 
A „Hálózati együttműködés létrehozása a munkaerőpiacon a magyar-osztrák határon“ (NetLab) határ menti 

munkaerőpiaci projekt központi feladata egy aktív, határon átnyúló és közös érdekeken alapuló hálózati 
együttműködés létrehozása a regionális szociális partnerek, munkaerőpiaci szereplők és munkaügyi szervezetek 
között az osztrák-magyar határ menti térségben (Industrieviertel, Burgenland, Nyugat-Magyarország). Az 
együttműködés lehetővé teszi a kölcsönös tapasztalatcserét, a közös problémák tudatának kialakítását és a 
megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozását (olyan kérdésekben, mint a szakmunkáshiány, a szakképesítések 
összehasonlíthatósága, a határon átnyúló közvetítés, stb.) annak érdekében, hogy közösen és gyorsan lehessen 
reagálni a határ menti foglalkoztatási térség változásaira és kihívásaira. 

Tevékenységek 
 Bilaterális hálózatépítés 

 Szakképesítések összehasonlítása „Jobguide” 

 Határon átnyúló munkaközvetítés 

 Stratégia a szakmunkáshiány megszüntetése érdekében 

 Regionális munkaerőpiaci elemzések 

 Információs offenzíva 

Főbb adatok 
 Projekt kezdete és futamideje: 2008. május – 2013 marcius 

 Projektpartner  
o Ausztria: Regionális Fejlesztési Szövetség Industrieviertel – Projektmenedzsment, Szövetségi 

Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai Kooperációs Iroda, Alsó-
ausztriai Munkaerőpiaci Szolgálat, Burgenlandi Munkaerőpiaci Szolgálat,  Alsó-ausztriai 
Munkáskamara,  Burgenlandi Szakszervezeti Szövetség, Alsó-ausztriai Szakszervezeti 
Szövetség, Burgenlandi Gyáriparosok Szövetsége, Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara 

o Magyarország: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Nyugat-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központ, MSZOSZ - Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

 Projektbüdzsé 
o EFRE összesen: € 435.914,- 
o NFÜ: € 19.136,- 
o EFRE Ungarn: € 162.656,-  

 Kapcsolattartó: Jószef Szatmári (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ),                        
T: +36 94 520 407, E-Mail: szatmarij@lab.hu 

További információ:  www.netlab-online.eu 


