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Projekt kód ROHU-240 

Projekt cím A hatékony szűrési és megelőzési programok fejlesztése és tesztelése 

Prioritási tengely 
4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az 

egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 
9/a – Beruházás az egészségügyi infrastruktúrába 

Célkitűzés 

A projekt célja a rák és a keringési megbetegedésekben történő 

elhalálozások mérséklése, amelyek mind Európában, mind a határon 

átnyúló területen a legsúlyosabb halálokok. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ– 

Hódmezővásárhely-Makó (Magyarország) 

 

Projekt Kedvezményezett: Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu 

(Románia) 

TELJES 

költségvetés  
€ 341,753.00, amelyből € 290,490.05 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- a meglévő létesítmények bővítése és javítása 

- a kórház új épülete Hódmezővásárhelyen két további emelettel bővül 

a Belgyógyászati Osztály és Gyerekosztály 

- egy új Orvosi Megelőzési Központot hoznak létre a Szatmárnémeti 

régi épületének felújításával 

- a diagnosztikai és terápiás háttér javítása 

- hatékony szűrési és megelőzési programok kidolgozása és tesztelése  

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- mindkét helyszínen (jól felszerelt szűrőbuszokkal és helyi vidéki 

háziorvosok és egyéb intézmények bevonásával) különböző 

szűrőprogramok kerülnek megvalósításra a megvizsgált lakosság 

arányának növelése érdekében 

- új innovatív elemként a szűrést a fiatalabb generációkra (azaz a 

koraszülöttekre) terjesztik ki a helyi kórházakkal együttműködésben 

- az intézmények és a regionális / helyi hatóságok nem csak a határ 

menti térségben, de mindkét országban képesek szűrési és 

megelőzési programokat tervezni és végrehajtani 
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Projekt kód ROHU-275 

Projekt cím 

Integrált projekt a fenntartható fejlődésért Bihar megye hegyvidéki 

területén, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése és 

vészhelyzetben történő orvosi beavatkozások fejlesztése 

Prioritási 

tengely 

4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az 

egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) 

Beruházási 

prioritás 
9/a – Beruházás az egészségügyi infrastruktúrába 

Célkitűzés 
A projekt célja mintegy 700 000 ember egészségének javítása Bihar 

megyében (Románia) és Berettyóújfalu területén (Magyarország). 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Bihar Megyei Tanács (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) 

Municipiul Oradea (Románia)  

Municipiul Marghita (Románia) 

Municipiul Salonta (Románia)  

Orașul Aleșd (Románia)  

Municipiul Beiuș (Románia)  

Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie (Románia) 

TELJES 

költségvetés  
€ 77,197.40, amelyből € 65,617.79 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- két sürgősségi egészségügyi központ építése a hegyvidéki területeken, 

Padis és Stana de Vale (LB) 

- egy épület felújítása és modern fizikai gyógyászati és rehabilitációs 

központ (PP2) létrehozása 

- nyitott távgyógyászati rendszer létrehozása és az SCJUO felszerelése 

modern digitális radiográfiával és echográf eszközökkel, valamint angio 

CT a kemoembolizációhoz; továbbá Spitalul Önkormányzat Spect CT-vel 

történő ellátása az onkológiai és endokrin diagnózisra és egy modern 

kutatóeszközre a vészhelyzetek lokalizálására a lehető legrövidebb idő 

alatt (PP3) 

- a helyi kórházak felszerelése modern digitális radiográfiai és ökográfiai 

eszközökkel, és összekapcsolása a kórházakkal a Nagyváradon (PP4, PP5, 

PP6, PP7) 

- egy épület felújítása (N. Jiga 29. szám, Nagyvárad) és egy Oktatási 

Központ létrehozása a folyamatos orvosi oktatáshoz (PP8) 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- több mint 700 000 ember részesül a minőségi orvosi szolgáltatásokból 

- 9 orvosi központ és részleg modern orvostechnikai eszközökkel kerül 

felszerelésre 

- az e-egészségügyi rendszer javul 
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- a távorvoslás létrejön 

- határon átnyúló tanulási és kutatási központ jön létre 

 

 

Projekt kód ROHU-329 

Projekt cím 
Közösségek összekapcsolása a román-magyar határmenti térség TEN-T 

infrastruktúrájával 

Prioritási tengely 

2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk 

keresztmetszetek felszámolása (Az elérhetőség érdekében folytatott 

együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

7/b - Környezetbarát közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése 

(beleértve az alacsony zajszintet és az alacsony szén-dioxid-kibocsátást) 

Célkitűzés 

A projekt célja a határokon átnyúló megközelíthetőség javítása, a tercier 

csomópontok összekapcsolása Arad és Békés megyék TEN-T 

infrastruktúrájával. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Curtici (Románia) 

TELJES 

költségvetés  
€ 61,450, amelyből € 52,232.50 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt megvalósításaként a következő tevékenységek várhatóak: 

- 12.144 km új út építése Arad megyében 

- 20,06 km út modernizálása Arad megyében 

- 43 tanulmány készítése Bekes megyében 

 

A projekt főbb várható eredményei : 

- Curtici város harmadlagos csomópontjának közvetlen 

összekapcsolása a DN79 (az átfogó TEN-T hálózat része) országúttal a 

román oldalon 

- a magyar oldalon 20 települést összekötő út fejlesztése (tercier 

csomópontok a TEN-T infrastruktúrára). 

A kiválasztott utak javítják az utasok és árufuvarozás mobilitását, 

összekötve a településeket a TEN-T infrastruktúrával, miközben megoldják 

a megnövekedett forgalom okozta problémákat. 

 

 


