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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) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 1,117,788.09 amelyből € 950,119.87 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósítása során a következő tevékenységek várhatóak: 

- - 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 rendezvény 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 irányuló 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 projekt főbb várható eredményei : 

- - egy turisztikai park Révtízfalu Községben, valamint egy turisztikai menedék egy 

kilátóval, a szükséges eszközökkel felruházva, egy 711.63 négyzetméteres  

beépített területen 

 - 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 


