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Projekt kód ROHU-7 

Projekt cím 

Közös kihívás és közös együttműködés a határokon átnyúló természeti 

örökség kezelésére 

 

Prioritási 

tengely 

1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a kultúrális és természeti erőforrásokon) 

Beruházási 

prioritás 

6/c – A természeti és kultúrális források megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése 

Célkitűzés 

A projekt fő átfogó célja a védett természeti értékek határokon átnyúló 

rendszerének megőrzése és fejlesztése, a környezeti egyensúly és a terület 

természeti azonosságának fenntartása céljából, valamint azért, hogy ezen 

értékeket a turisták modern életébe integrálják.  

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  Don Orione Beneficence Charity Society (Románia) 

Projekt kedvezményezettek:  

                                    Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(Magyarország) 

                                    Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság (Magyarország) 

Össz 

Költségvetés 

€ 1.117.788,09 melyből az ERFA támogatás  € 950.119,87 

Összefoglalás 

A projekt keretében a következő tevékenységeket tervezik megvalósítani: 

- oktatási tréningek szervezése 

- oktatási és tematikus útvonalak kialakítása ezen a turisztikai 

célállomáson keresztül (a határ mindkét oldalán) 

- turisztikai Info Pont fejlesztése Békéscsabán (PP1 irányításával) 

- számos rendezvényt és konferencia szervezése, amelyek regionális 

szakértőket és szereplőket gyűjtenek a természetvédelmi és védelmi, 

illetve a turizmus területéről (5 konferencia- nagyjából 440 résztvevő) 

- 6 turisztikai témával foglalkozó vásáron való részvétel, a promóciós 

tevékenységek létrehozására irányulú turisztikai stratégia, amely a 

határon átnyúló területet egy vizuális elemként fogja bemutatni 

- 5 felmérés kidolgázása, amelynek eredményei kalauzolják a 

célcsoportokat a természeti örökség megőrzésével és védelmével 

kapcsolatos döntések meghozatalában, általában, és kiemelten a Natura 

2000 területeken 

 

A project fő céljai: 

- egy turisztikai park Révtízfalu Községben, valamint egy turisztikai 

menedék egy kilátóval, a szükséges eszközökkel felruházva, egy 711.63 

négyzetméteres  beépített területen 
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- egy közös idegenforgalmi stratégia, konferenciák, vásárok, specifikus 

tanulmányok és kutatások, illetve egy közös adatbázis a 

természetvédelmi intézkedések és megoldások azonosítása céljából 

- egy turisztikai központ és állatpark a szarvasi Anna Kertben 

- egy Turisztikai Információs Pont Békéscsabán 

 

 

 

Projekt kód ROHU-10 

Projekt cím 
Az önkéntes vészhelyzet-elhárítás és a katasztrófakezelés közös fejlesztése a 

támogatásra jogosult határ menti területen 

Prioritási 

tengely 

5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat 

megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 

támogatása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzéseként növelni szeretné az önkéntes egységek 

előkészületekre és elhárításra rendelkezésre álló kapacitását Bihar és Hajdú-

Bihar megyében. 

A projekt az önkéntes tűzoltóegységek - az elhárítási rendszer fontos 

szegmensei - erősítésével hozzájárul a határon átnyúló kockázat- és 

katasztrófakezeléshez . 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Association for Business Promotion in Romania 

(Románia) 

Projekt kedvezményezettek:  Diosig commune (Románia) 

                                             Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség 

(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 1.406.367,00, amelyből  € 1.195.411,95 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként  a következő tevékenységek várhatóak: 

- Diosig község képzési központjában megfelelő felszereltség mellett 

közös gyakorlatok kerülnek megrendezésre az önkéntes tűzoltók 

számára, mely során az önkéntesek életszerű tűzesetekben 
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gyakorolhatnak (a képzés 297 önkéntes tűzoltó számára biztosított) 

- szakmai műhelyek (workshopok) közös képzésekkel kombinálva a 

megnövekedett elhárítási kapacitásért 

- az önkéntesek gyakorlati képzését IT eszközök (kétnyelvű e-oktatási 

felület és telefonos riasztó applikáció) használata egészíti ki 

 

A projekt várható eredményei: 

- megnövekedett kapacitás az elhárításban és az önkéntes vészhelyzet-

elhárító egységek felkészítésében Bihar és Hajdú-Bihar megyében, így 

növelve az elhárítórendszer hatékonyságát a támogatásra jogosult területen 

- a nagy teljesítményű képzési központok létesítése növeli az önkéntes 

egységek bevethetőségi kapacitását és élénkíti a határon átnyúló 

kommunikációt és együttműködést, ezáltal lehetővé téve a közös 

bevetéseket és elhárítási akciókat 
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Projekt kód ROHU-11 

Projekt cím Árvízkockázat-kezelés javítása a Maros folyó határ menti területén 

Prioritási 

tengely 

5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat 

megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 

támogatása 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzéseként javítani szeretné a határon átnyúló 

árvízkockázat-kezelést a Maros folyó völgyének határon átnyúló területein. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Mures Water Administration (Románia) 

Projekt kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 2,685,559.00 amelyből € 2,282,725.15 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- közös kockázati (árvízi) térképek kidolgozása, amelyek hatékonyabbá 

teszik az árvízvédelmet 

- a szivattyúállomások fejlesztése és modernizációja 

- az árvízvédelmi fal helyreállítása (az aradi védelmi fal rehabilitációja 

egy 2345méteres szakaszon és partvédelmi munkálatok 225 méteres 

szakaszon) 

 

A projekt várható eredményei: 

- jobb védelmi infrastruktúra (árvízvédelmi fal) a Maros folyó román 

szakaszán 

- modern szivattyúállomás Makón és részletes közös kockázati térkép a 

támogatásra jogosult terület magyar részén 

- jobb határon átnyúló együttműködés az árvízveszély-kezelés kapcsán, 

közös intézkedések és koordinált beavatkozási akciók amelyek 

jelentősen hozzájárulnak az árvízkockázat felszámolásához 

- megközelítőleg 187.194 román és 136.339 magyar élvezheti a jobb 

árvízvédelmi intézkedéseket 
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Projekt kód ROHU-41 

Projekt cím 
Jobb katasztrófakezelés a határon átnyúló területek közösségeinek 

biztonságáért 

Prioritási 

tengely 

5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat 

megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 

támogatása  

 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzéseként javítani szeretné a tűzveszély kezelését és a 

mentési akciókat a következő 11 határ menti helységben: Valcani, Dudestii 

Vechi és Sannicolau Mare a határ román oldalán, valamint Földeák, 

Óföldeák, Pitvaros, Királyhegyes, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád és 

Csanádpalota a határ magyar oldalán. 

Partnerség 
Vezető kedvezményezett: Valcani Község (Románia) 

Projekt kedvezményezett: Földeáki Önkormányzat  (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

 € 434.151,60,  amelyből € 369.028,86 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként  a következő tevékenységek várhatóak: 

- képzések szervezése önkéntes tűzoltók számára 

- hivatásos tűzoltók által irányított közös gyakorlatok szervezése mindkét 

országból érkező önkéntesek számára, így erősítve a közös tűzoltási 

kapacitást 

- közös stratégiák és protokollok kifejlesztése a vészhelyzetek elkerülése 

érdekében 

- különböző képzések (pl. megelőzési módszerek, elsősegély-nyújtás stb. 

témában)  megbeszélése a helyi közösségek tagjaival 

 

A projekt a következő eszközöket biztosítja: 

- két darab felszerelt tűzoltóautó az önkéntes egységek számára 

- szivattyúk és védőfelszerelés 

- jól képzett személyzet és önkéntesek 
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Projekt kód ROHU-62 

Projekt cím Határtalan zöld folyosó 

Prioritási 

tengely 

1– Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c- A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése, hogy megőrizze, védje, támogassa és fejlessze a 

határ menti Alsó-Szamos térséget az ökoturizmus és környezetvédelmi 

oktatási tevékenységek beemelésével a közösségfejlesztésbe, illetve 

gyakorlati tapasztalatok beépítésével az oktatási programokba. 

 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Odoreu Község (Románia) 

Projekt kedvezményezettek : Csenger Város Önkormányzata (Magyarország) 

                                                     Interaction Association 2050 (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 1.025.642,00, amelyből € 871.795,70 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- az Alsó-Szamos határ menti térség természeti örökségének 

támogatása mind Magyarországon, mind Romániában 

- a környezet védelme és a biodiverzitás megőrzése egy úgy nevezett 

„Szamosmenti Környezet- és Természetvédelmi Felület” 

Szamosmentiben való felállítása és működtetése által, a szomszédos 

közösségek, a lakók és önkéntesek bevonásával 

- a flora és fauna újraélesztése, ezáltal rekreációs területek 

létrehozása Romániában és Magyarországon 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- egy 32,99 ha területű rekreációs terület az Odoreu-tó térségében 

- a Csenger-tó újraélesztése és ezáltal az ökológiai fajok megmentése, 

valamint egy 2,14 ha alapterületű szabadidőközpont építése 
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Projekt kód ROHU-68 

Projekt cím 

Egy közös turisztikai úti cél létrehozása Lugasu de Jos és Komádi határon 

átnyúló területén, a Crișul Repede-völgy természeti örökségének határón 

átnyúló védelme által 

Prioritási 

tengely 

PA1 - Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) 

Beruházási 

prioritás 

SO6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása 

és fejlesztése 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzéseként népszerűsíti a Crişul Repede-völgyet mint 

turisztikai úti célt, és növelni szeretné a turisták számát a természeti 

források hatékony és fenntartható használatának javítása által a Lugasu de 

Jos és Komádi határon átnyúló területen, a természeti örökség-rehabilitáció 

keretein belül, a határon átnyúló területek megőrzéseként és 

támogatásaként. 

Partnerség Vezető kedvezményezett: Comuna Lugașu de Jos (Románia) 

 

Projekt kedvezményezettek:  

                              Komádi Városi Önkormányzat (Magyarország) 

                               Asociația ”Pro Valea Crișului Repede – Pro Sebes Koros 

Volgy” (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 904.905,47 EUR amelyből  € 769.169,64 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- egy 3258 négyzetméter terület (hulladéklerakó) zöldítése a Tileagd 

gyűjtőtó és duzzasztógát közvetlen közelében 

- egy új látogatói infrastruktúra létrehozása a zöld területen, beleértve 

8 kunyhót amelyek bemutatóházakként funkcionálnak 

- a területre való bejutás könnyítése 440 méternyi útjavítás által 

- egy madártani élőhely létrehozása a Varsánykerti-tavon 

- egy új, 25 m2-es, bútorozott és polcokkal, kiállító ketrecekkel, 

videókivetítővel és képernyővel felszerelt épület építtetése a fehér 

gólyák megfigyelő- és bemutatóállomásának számára 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- Tileagd gyűjtőtó és duzzasztógát jobb megőrzési állapota a zöldített 

hulladéklerakón létesített új látogatói infrastruktúrának és a jobb 

útminőségnek köszönhetően 
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- Varsánykerti-tó jobb megőrzési állapota az új látogatói 

infrastruktúrának köszönhetően 

- egy új tematikus ökoturisztikai útvonal létrehozása és népszerűsítése 

(egységes turisztikai termék) 

 

 

 

 

 

Projekt kód ROHU-79 

Projekt cím 
Védett területek közös megőrzésmenedzsmentje és információs 

infrastruktúra kiépítése a Túr folyó román és magyar szakasza mentén 

Prioritási tengely 1– Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása 

és fejlesztése 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése a természetvédelmi területek látogatottságának 

növelése a közérdekű élőhelyek és fajok megőrzésének javítása valamint 

az érintettek (turisták és a helyi közösség) hatékonyabb informálása által. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

(Magyarország) 

Projekt kedvezményezett : Transylvanian Carpathia Society - Satu Mare 

(Románia)  

TELJES 

költségvetés 

€ 643.759,50 amelyből € 547.195,57 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

Szakértő cégek bevonásával a projekt partnerek olyan információs 

eszközöket fejlesztenek ki, amelyek szükségesek a régió természeti 

értékeinek népszerűsítéséhez a turisták és a helyi közösség tagjainak 

körében, a következő tevékenységek által: 

- egy okostelefon applikáció kifejlesztése, interaktív felületek 

elhelyezése a turisztikai információs központokban, weboldal 

kiépítése, információs anyagok gyártása és terjesztése 

- intézkedés a denevérfajok mint gyűjtőfaj megőrzésének 

érdekében 

- mesterséges alvóhelyek beszerzése és elhelyezése, ezáltal a 

denevérek és egyidejűleg az erdős területek jobb megőrzése a 
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projekt célterületén 

 

Várható eredmények: 

- egy 34.571 hektárnyi élőhelyet (nemzeti szinten kijelölt Natura 

2000 telkek és védett területek) lefedő koordinált akcióterv 

Romániában és Magyarországon 

- 432,25 hektárnyi közérdekű erdő és mező javult megőrzési 

státusza a denevérek, mint a projekt választott védett faja,  

életkörülményeinek javítására  és megőrzésére irányuló 

tevékenységek által 

- a terület jobb turisztikai népszerűsítése amely hozzá hivatott 

járulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez 

 

 

 

 

Projekt kód ROHU-80 

Projekt cím 
Határon átnyúló egységes ellenőrzési, kockázat-megelőzési és 

katasztrófakezelési központ  

Prioritási tengely 
5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a 

kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése, hogy egy határon átnyúló befeketés által  egyedi 

kockázatokat előzzön meg és kezeljen, valamint hogy elkerülje a 

katasztrófákat egy határon átnyúló katasztrófaellenőrzési központ 

létesítésével és egy kezelési rendszer felállításával. 

Partnerség Vezető kedvezményezett: Odoreu Commune (Románia) 

 

Projekt kedvezményezettek:  

Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület (Magyarország) 

Halmeu Commune (Románia) 

Viile Satu Mare Commune (Románia) 
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Paulesti Commune (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 1.040.800,00 amelyből € 884.680,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- közös képzések szervezése, tapasztalat és jó gyakorlatok cseréje 

- tájékoztató kampány szervezése vészhelyzetben történő 

beavatkozásról, különös tekintettel iskolákra és városházákra 

- információs anyagok szerkesztése és szétosztása 

- az egységes határon átnyúló ellenőrzési központ létrehozása és 

átadása 

 

A projekt a következőket biztosítja:   

- a projekt fő eredménye a határon átnyúló kockázatok magasabb 

fokú megelőzése és kezelése, illetve hatékony beavatkozási 

szolgáltatások biztosítása 

- a központ létesítése és üzemeltetése, valamint az önkéntes csapatok 

megfelelő eszközökkel való felszerelése által a projekt megkönnyíti a 

határon átnyúló kockázatok kezelését és javítja az elhárító 

csapatokat szolgáló infrastruktúrát, felszerelést és emberi kapacitást 

Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

 

 

Projekt kód ROHU-102 

Projekt cím A jégeső negatív hatásának enyhítése Szatmár Megyében 

Prioritási tengely 
5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a 

kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 

5/b Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása 

Célkitűzés A projekt fő célja a jégesés gyakoriságának és intenzitásának mérséklése 

Szatmár és Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyék határmenti területein, egy 
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megyei szintű jégeső-csökkentő rendszer felállításával Szatmár 

Megyében. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Szatmár Megyei Önkormányzat (Románia) 

Projekt kedvezményezett: Országos Meteorológiai Szolgálat 

(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 1,544,205.00, amelyből € 1,312,574.25 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt keretében a következő tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

- 40 önálló és független generátorból álló jégeső- rendszer 

megvalósítása 

- egy központivezérlőegység, amely előnyös a jégeső-előrejelzés, és 

riasztás szempontjából 

- a határmenti térségben található meteorológiai berendezések és 

állomások korszerűsítése az előrejelzési szolgáltatás optimalizálása 

érdekében, amely a rendszer optimális körülmények közötti 

működtetéséhez szükséges 

A projekt főbb várható eredményei: 

 - 40 önálló és energiafüggetlen generátorból álló jégeső által okozott 

károk enyhitésére kifejlesztett rendszer megvalósítása 

- egy központi vezérlőegység, amely előnyösebb az előrejelzés és a 

jégeső észlelésének javításában 

- a határmenti térségben található meteorológiai felügyeleti 

berendezések és állomások korszerűsítése a rendszer optimális 

működéséhez szükséges előrejelzési szolgáltatás optimalizálása 

érdekében 

 

Projekt kód ROHU-103 
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Projekt cím 
A Nagykároly-Nyíradony határon átnyúló terület természeti értékeinek 

közös védelme 

Prioritási tengely 
1 -  Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c -  A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható 

kihasználása a támogatható területen 

Célkitűzés 

A project fókuszában a természeti és nemzeti parkok megőrzése és 

védelme, a természeti értékek megőrzése, a természeti örökség 

védelmére, támogatására és fejlesztésére irányuló figyelemfelkeltő 

kampányok, tematikus utak kialakítása, a természeti örökségek 

hozzáférhetőségének javítása valamint a látogatók számának növelése 

áll. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Unitatea administrativ teritoriala Municipiul 

Carei (Románia) 

Projekt kedvezményezett: Gúth-Keled Idegenforgalmi és 

Természetvédelmi Közhasznú Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 665,714 amelyből € 565,856.90 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- egy határon átnyúló tematikus útvonal létesítése a magyarországi 

Nyíradonyban található Gencsy Kúriától a romániai 

Nagykárolyban található Károlyi-kastélyt körülvevő dendrológiai 

parkig 

- egy telefonos applikáció létrehozása turisták számára 

- a Károlyi-kastély parkjában és a Fényi-erdőben fellelhető 

természeti értékek megőrzési munkálatai 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- egy 95,439 négyzetméteres terület helyreállítása és megőrzése a 

nagykárolyi dendrológiai parkban 

- a nőszirmok eredeti lelőhelyének helyreállítása és megőrzése a 

Fényi-erdőben és egy 290.5 hektárnyi terület természeti 

értékeinek vonzóbbá tétele és támogatása az újonnan kialakított 

tematikus útvonal mentén 

- egy videópanel és egy telefonos applikáció elérhetővé tétele 

turisták számára, így informálva őket az útvonalakról és a 

turisztikai látványosságokról 
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Projekt kód ROHU-115 

Projekt cím Egyik hídtól a másikig 

Prioritási tengely 
1– Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c- A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása 

és fejlesztése 

Célkitűzés 

A projekt fő átfogó célja a Szalacs és Hortobágy  határmenti térség közös 

természeti értékeinek hatékony és fenntartható turisztikai felhasználása a 

célzott terület természeti örökségének támogatásával és előmozdításával, 

tekintettel a látogatók  és vendégéjszakák számának növelésére. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Szalacs Község (Románia)  

Projekt kedvezményezettek: Hortobágy Község Önkormányzata  

(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 1,611,547.26, amelyből € 1,369,815.16 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt a következő tevékenységeket irányozza elő: 

- egy ökológiai folyosó létrehozása, mely összeköti a Szalacs legelő két 

partját, és egy fényszennyezés- mentes közvilágítási rendszer 

fejlesztése Hortobágy Községben 

- új infrastruktúra létrehozása (vízi és vízparti tanösvény) a látogatók 

számára, jobb hozzáférhetőséggel a természeti értékekre fókuszálva 

és Nirului és Ierului Síkságok – Ierului Völgy a román oldalon, és a 

Hortobágy folyó és környezete a magyar oldalon 

- új turisztikai célpontok kialakítása és támogatása egy új tematikus 

útvonal mentén, összekapcsolva az érintett területeket és az új 

létesítményket 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a szalacsi legelő állapotának javítása (a ROSPA0016 és a ROSCI0021 

védett területe) 

- a hortobágyi természeti területek védettségi állapotának javítása a 

szennyezéscsökkentés következtében 
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- turisztikai infrastruktúra fejlesztése a szalacsi térségben és a Ierului és 

Nirului síkságok természeti értékeinek népszerűsítése 

- a hortobágyi természeti értékekre összpontosító turisztikai 

infrastruktúra fejlesztése 

- egy új, határon átnyúló tematikus út, amely két hidat összeköt, és 

amely mind a gyermekes családokat, mind pedig a fiatal párokat 

célozza meg 

 

 


