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Projekt kód ROHU-14 

Projekt cím 
A természeti értékek megőrzése, védelme és támogatása a Nagyszalonta-

Békéscsaba határon átnyúló területen 

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 közös természeti örökség fenntartható 

használata a Nagyszalonta-Békéscsaba határon átnyúló területen azáltal, 

hogy javítja 1519.41 hektárnyi természeti örökség megőrzési státuszát és 

egységes úton támogatja a természeti értékeket. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: The Municipality of Salonta (Romania) 

 

Projekt Kedvezményezettek :  

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Magyarország) 

Milvus Transylvania West Association (Románia) 

Békés Város (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

€ 2.997.387,86 amelyből € 2.547.779,68 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként  a következő megőrző/védő és támogató 

tevékenységek várhatóak: 

- az Otis tarda és más fajok megőrzése a ragadozók számának 

csökkentése által 

- az eutróf tó ökológiai helyreállítása 

- a megőrzési programe keretein belül egy tudományos kutatás 

lebonyolítása 

- workshopok, megbeszélések és tapasztalatcserék szervezése 

- a következők létrehozása: tematikus útvonalak, egy Turisztikai 

Információs Pont  „Dropia” Központban és egy Békés-Dánfok 

Látogatói Központ 

- a közös természeti értékek támogatása egy közös marketingterv 

által 

 

A projekt várható eredményei: 

- 985.32 hektárnyi élőhely jobb megőrzési állapota Nagyszalontán 

- 534.09 hektárnyi élőhely jobb megőrzési állapota Békésen 

- 6355-tel több látogató a Nagyszalonta-Békés területen 
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Projekt kód ROHU-84 

Projekt cím 

Együttes határon átnyúló megközelités  a jobb együttműködésért és 

közös felkészültségért a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés 

terén a Bihor Hajdú-Bihar Eurorégióban 

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 javítsa a határon átnyúló kockázat-

megelőzést és katasztrófakezelést a Bihor Hajdú-Bihar Eurorégióban. 

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Asociația Serviciul Pentru Asistență în Situații 

Speciale - SARTISS (Románia) 

 
Projekt Kedvezményezett: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 1.207.339,00 amelyből € 1.026.238,15  ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósítása során a következő tevékenységek várhatóak: 

- egy határon átnyúló kockázat – és katasztrófakezelési megelőzési 

stratégia kidolgozása a Bihor Hajdú-Bihar Eurorégióra 

vonatkozóan 

- a Borson és Hajdúszoboszlón található két regionális központ 

bővítése, modernizációja és közös használata határon átnyúló, 

együttes katasztrófaelhárítási képzésekre 

- közös protokollok elfogadása egyedi beavatkozásokat illetően 

- idegennyelvi kurzusok a katasztrófákkal szembeni 

ellenállóképességhez kötődő tevékenységekben részt vevő 

személyzet számára 

- közös képzési programok kidolgozása azon önkéntes személyzet 

és szakképzett tűzoltók számára, akik a Bihor Hajdú-Bihar 

Eurorégióban és mindkét országban tevékenyek kockázat- és 

katasztrófamegelőzés terén 

 

A projekt főbb várható eredményei: 
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- innovatív hozzájárulás a kockázat – és katasztrófamegelőzés  

javításához a határon átnyúló együttműködés keretein belül 

- jobb vészhelyzetelhárító szolgáltatások nyújtása a támogatásra 

jogosult terület lakosainak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


