
 
 

Beruházási 

prioritás 

9/a – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 

Projekt cím 

ROcHUs - Az egészség megőrzése Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Projekt kód ROHU-245 

Partnerek 

LP: Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház 

PP2: Szatmár Megyei Közigazgatási Terület 

PP3: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Kórház 

PP4: Felső-Szabolcsi Kórház 

Teljes ERFA 

költségvetés 

11,763,939.33 €  

Célkitűzés 
A projekt célja a prevenciós és gyógyító egészségügyi szolgáltatások javítása. 

Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A korszerűsített berendezések által érintett egészségügyi osztályok száma: 17/32 

A jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkező népesség: 

903,000 / 3,305,222 

Összefoglaló 

 

 

 

 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható területen: 

• az SM és az SSB egészségügyi szolgáltatásainak elmaradott szintje 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• az SMCEH tényleges főépületének bővítése egy új szárnnyal és egy új heliport 

építése a 6. emelet felett annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő 

szállítási lehetőséget a sürgősségi helyzetekben 

• Az SSBCHUH csökkenti az door-to-balloon időtartamát az Érrendszeri 

Központban a hatékony teljesítményű orvosi műszerek beszerzésével  

• A HFS felújítja és felszereli az általános laboratóriumát 

• fejleszteni fogják a meglévő határon átnyúló tele-diagnosztizáló hálózatot és az 

SSBCHUH-ban működő új műszerek gyakorlati modulok helyszínéül fognak 

szolgálnia SMCEH szakemberei részére, szakmai képzés céljábóla két megye 

szakorvosai lehetőséget kapnak arra, hogy többet megtudjanak egymás 

munkájáról és az adott térség jellemző kihívásairól a Szatmárnémetiben 

megrendezett éves Határon Átnyúló Orvosi Konferencián. 

  

A projekt fő várható eredményei a következők: 

• az SMCEH 14 osztályának egészségügyi szolgáltatási szintjének javítása 

• az SSBCHUH 2 részlegének egészségügyi szolgáltatási szintjének javítása  

• a HFS 1 részlegének egészségügyi szolgáltatási szintjének javítása 

•  Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának  fejlesztett 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 

 



 

 

Beruházási 

prioritás 

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

fejlesztése 

Projekt cím Román-magyar határon átnyúló kulturális előadóművészet inkubátor  

Projekt kód ROHU-343 

Partnerek 

LP: Debrecen Önkormányzata 

PP2: Csokonai Színház  

PP3: Szigligeti Színház 

Teljes ERFA 

költségvetés 

6,359,481.55 €  

Célkitűzés 

A projekt célja a román-magyar határmenti térség vonzerejének erősítése 

közös értékek létrehozásával, felhasználásával és előmozdításával az 

előadóművészetben. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A kulturális és természeti örökségek és látványosságok támogatott 

helyszíneire látogató turisták számának növekedése  18.428 / 53.000. 

Összefoglaló 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható 

területen: 

• olyan kulturális intézmény hiánya, amely képes megfelelő 

infrastrukturális és szakmai hátteret biztosítani az előadóművészet 

közös értékeinek kölcsönös védelmére, fejlesztésére és megosztására 

• a színházak közötti határon átnyúló összeköttetés hiánya 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• egy román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor létrehozása 

Debrecenben; 

• a nagyváradi Szigligeti Színház infrastrukturális fejlesztése; 

• a Csokonai Színház által koordinált közös határon átnyúló kulturális 

tevékenységek megvalósítása. 

 

A projekt fő várható eredményei a következők: 

• a közös kulturális örökség tárgyi és immateriális elemeinek jobb 

feltételei; 

• az érintett kulturális létesítmények turisztikai vonzerejének növelése; 

• egy közös és integrált idegenforgalmi célpont megteremtése, amely 

egyaránt vonz támogatott területen belüli és kívüli látogatókat; 

• a látogatók és vendégéjszakák számának növekedése; 

• a román-magyar határmenti térség turisztikai ágazatának 

megerősítése.  

 

  



 

Beruházási 

prioritás 

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

fejlesztése 

Projekt cím 

Román-Magyar Határon Átnyúló Kulturális és Történelmi Örökség Oktatási 

Központja 

Projekt kód 
ROHU-344 

Partnerek 

LP: Debrecen Önkormányzata 

PP2: Csokonai Szinház 

PP3: Țării Crișurilor Múzeum  

PP4: Varad Cultural Journal 

Teljes ERFA 

költségvetés 

8,440,518.08 €  

Célkitűzés 
A projekt célja a közös román-magyar kulturális értékek és örökség 

fenntartható használata, védelme és átadása. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A kulturális és természeti örökségek és látványosságok támogatott 

helyszíneire látogató turisták számának növekedése  : 24.458 / 53.000 

Összefoglaló 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható 

területen: 

• a közös történelmi és kulturális örökség gondozásának, feldolgozásának 

és bemutatásának hiánya a határokon átnyúló területen 

• művészi tanfolyamok, mesterkurzusok és gyakorlati tanulási 

lehetőségek elégtelen infrastrukturális és intézményi háttere 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• egy román-magyar határon átnyúló Kulturális és Történelmi Örökségi 

Oktatási Központ létrehozása Debrecenben (pl. sokrétűen alakítható 

előadóteremmel, fekete szobával, oktatótermekkel, táncoktatáshoz 

szükséges padlóval ellátott képzési tér); 

• a nagyváradi Ţării Crişurilor Múzeum infrastrukturális fejlesztése 

(például új kiállítás, hologramok, multimédiás információs rendszer 

létrehozása); 

• a Nagyváradi Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése (például a 

kulturális tréningek és rendezvények biztosításához szükséges 

infrastrukturális és műszaki feltételek megteremtése); 

• a Csokonai Színház által koordinált közös, határon átnyúló kulturális 

tevékenységek megvalósítása. 

 

A projekt fő várható eredményei a következők: 

• a közös kulturális örökség tárgyi és immateriális elemeinek jobb 

feltételei; 

• az érintett kulturális létesítmények turisztikai vonzerejének növelése; 

• közös és integrált turisztikai célpont megteremtése; 

• a belföldi és a külföldi látogatók, valamint a vendégéjszakák számának 

növekedése; 

• a határmenti térség fenntartható fejlődést elősegítő turisztikai 

ágazatának megerősítése. 

 



 

Beruházási 

prioritás 

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

fejlesztése 

Projekt cím 
Eredetünk és forrásaink szisztematikus felfedezéséhez való hozzáférés 

könnyítése 

Projekt kód ROHU-349 

Partnerek 

LP: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

PP2: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Fejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 

PP3: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 

PP4: Szatmár megyei területi adminisztratív egység 

PP5: Szatmár Megyei Múzeum 

Teljes ERFA 

költségvetés 

11,782,405.56 €  

Célkitűzés 

A projekt a célterület fenntartható fejlődését célozza a természetes, 

történelmi és kulturális örökségen alapuló egységes, koherens, határokon 

átnyúló turisztikai terület megszervezésével, ami a látogatók számának 

növekedését eredményezi. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A kulturális és természeti örökségek és látványosságok támogatott 

helyszíneire látogató turisták számának növekedése: 30.000 / 53.000. 

Összefoglaló 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható 

területen: 

• a turisztikai kezdeményezések és látnivalók elsősorban egymástól 

elkülönülnek, üzemeltetőik ritkán működnek együtt, és a látnivalók a 

célcsoportok kisebb területeire vagy kevesebb tagjaira terjednek ki 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• interaktív kiállítások és múzeumok létrehozása; 

• egy "öko-központ" fejlesztése a "fedett oktatási pálya" innovatív elemével, 

amely az egész év folyamán működik a terület szezonalitásának 

csökkentése érdekében; 

• a már meglévő tematikus útvonalakhoz kapcsolódó templomok 

felújítása; 

• egy történelmi sétálóutca második szakaszának létrehozása egy 

kiállítással együtt, amely összekötheti a vallást és a kulturális turizmust; 

• kisebb média / marketing központok létrehozása a határokon átnyúló 

célterület különböző részeinek kulturális eseményei és örökségi alapú 

vonzerejei előmozdítása érdekében. 

• mobiltelefon-alkalmazás, informatikai háttér (integrált hozzáférési pont) 

és "esernyő" jellegű marketing-kezdeményezések kidolgozása az érintett 

határokon átnyúló célterület turisztikai vonzerejének növelése 

érdekében; 

• kiállítások, múzeum stb. interaktív tartalmának fejlesztése. 

 

A projekt fő várható eredményei a következők: 

 kapcsolódó turisztikai kezdeményezések létrejötte, amelyek tematikus 

kirándulásokban valósulnak meg, így lehetőséget nyújtva a régió 

látogatóinak, hogy egy többnapos kulturális utazás részévé váljanak, 

amely a határ mindkét oldalára kiterjedő programokat foglal magában. 

 



 

Beruházási 

prioritás 

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál 

fejlesztésén keresztül 

 

Projekt cím Közös foglalkoztatásalapú kezdeményezés 

Projekt kód ROHU-355 

Partnerek 

LP: Szegedi Szakképzési Centrum 

PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft. 

PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye 

PP4: Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

PP5: Temes Megye 

PP6: Temes Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara 

Teljes ERFA 

költségvetés 

5,728,455.15 €  

Célkitűzés 

A projekt célja a román-magyar határon átnyúló térség foglalkoztatásának 

javítása a hosszú távú kiegyensúlyozott munkaerőpiaci feltételek 

létrahozása által. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben résztvevők száma és a 

közös képzés (személyek) száma: 2,685 / 2,685. 

Összefoglaló 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható 

területen: 

• a teljes aktív népesség alacsony aktivitási rátája 

• magas hosszú távú munkanélküliség 

• magas munkanélküliség aránya a régió jelentős részén 

• szakképzett munkaerő hiánya 

• a szakképzési és felnőttképzési intézmények nem tudnak elegendő 

hallgatót vonzani 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• a szakképzés korszerűsítési feltételeinek megteremtése 5 ilyen képzési 

helyszín fejlesztése által 

• a célterület munkaerőpiacának feltérképezése, hálózatba szervezése és 

közös fejlesztése 

• közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és képzés terén 

• kommunikáció és terjesztés 

 

A projekt fő várható eredményei a következők: 

• jobb szakképzési feltételek 

• közös, határon átnyúló munkaerőpiac 

• az érintett intézmények hálózatának létrejötte 

• a határon átnyúló munkaerő mobilitásának fokozása. 

 

 

 

 



 

Beruházási prioritás 
9/a – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 

Projekt cím 

Babák a határon túl/Határokon átnyúló babák - az egészségügyi 

szolgáltatások összekapcsolása a szülészeti-nőgyógyászati szektorban és 

az újszülöttkori ellátásban a temesvári Pius Brinzeu Klinikai Sürgősségi 

Kórház és a Szegedi Gyermekklinika között 

Projekt kód 
ROHU-138 

Partnerek 

LP: Temes megye 

PP2: Szegedi Tudományegyetem 

PP3: Temesvári "Pius Brînzeu" Klinikai Sürgősségi Kórház  

Teljes ERFA 

költségvetés 

11,799,999.90 €  

Célkitűzés 

A projekt célja a prevenciós és egészségügyi szolgáltatások javítása a 

szülészeti-nőgyógyászati és neonatológiai szolgáltatások területén a 

magyar-román határon átnyúló területen, az orvosi infrastruktúrába való 

beruházással, beleértve a felszereléseket, valamint az együttműködés és 

a know-how cseréje révén végrehajtott puha intézkedések 

végrehajtásával, a lakosság egyenlőtlen egészségügyi ellátásának 

csönkkentése érdekében.   

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

A korszerűsített berendezések által érintett egészségügyi osztályok 

száma: 15/32 

A jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáféréssel rendelkező 

népesség: 1,968,349/ 3,305,222 

Összefoglaló 

A PP-k a következő kihívásokat kívánják kezelni a támogatható 

területen: 

• csökkentett egészségügyi kiadások a támogatható területen 

• elavult orvosi felszerelések, régi épületek 

• összekapcsolt vészhelyzet-elhárítási szolgáltatás hiánya 

• az orvosi szolgáltatások terén tapasztalható egyenlőtlenségek 

következtében történő egészségügyi migráció Romániából 

Magyarországra 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

• egy új szülészeti-nőgyógyászati klinika építése és felszerelése 

Temesváron, valamint két szegedi egészségügyi részleg felújítása és 

professzionális berendezésekkel való ellátása 

• a határon átnyúló orvosi személyzet kapacitásának harmonizálása és 

javítása a tapasztalatcsere / know-how és közös képzések révén 

•  közös orvosi protokollok kidolgozása 

• átlátható tájékoztatás és szélesebb körű népesség bevonása 

 

A projekt fő várható eredményei a következők: 

• jobb infrastruktúra és jobb orvosi szakértelem; 

• job egészségügyi szolgáltatások nyújtása a határon átnyúló területen a 

szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia terén. 

 


