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Projekt kód ROHU-156 

Projekt cím Határon átnyúló hagyományok  

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a Pecica és a Mórahalom közösségek közötti kulturális 

térség közötti határokon átnyúló együttműködés fokozása, valamint a 

régi és új helyi hagyományok bemutatása, megőrzése és népszerűsítése 

a határ mindkét oldalán. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Pecica Városa (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  Carpinis Község (Románia) 

               Mórahalom (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
79,200.00 euró, amelyből 67,320.00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- 7 rendezvény megszervezése (3 Pecicában és 4 Mórahalmon) a határ 

mindkét oldalán, régi és új helyi kulturális hagyományok bemutatásával 

 - két kétnyelvű kiadvány, egy könyv és egy naptár a pecicai és 

mórahalmi helyi hagyományokkal 

 - az „Art without Borders” éves kiállítás szervezése 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a kortárs művészek kulturális együttműködésének új formája 

- a hagyományokat átadása az idősektől a fiatalabb generációnak 

- kétnyelvű kiadványok 

- a két helyi közigazgatás közötti fokozott együttműködés  

- kulturális tevékenységek fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi 

hagyományokat megőrizhessék a határon átnyúló térségben 
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Projekt kód ROHU-200 

Projekt cím Határokon átnyúló események a polgárok számára 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy előmozdítsa a polgárok közötti együttműködést 

annak érdekében, hogy a közösségeket közelebb hozza és erősítse a 

köztük lévő kapcsolatokat 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Toboliu Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: Körösnagyharsány (Magyarország) 

              Girișu de Criș Község (Románia) 

              Nojorid Község (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
77,000.00 euró, amelyből 65,450.00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- mobil színpad beszerzésre, közös használatra 

- 4 kulturális esemény szervezése (pl. községi napok) minden partner 

településén 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 4 esemény a polgárok számára 

- a polgárok tudatosság növelése a többi megye hagyományaival 

kapcsolatban 

- folyamatos együttműködés eseményszervezés téren 
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Projekt kód ROHU-265 

Projekt cím Ünnepeljük együtt hagyományainkat  

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a hosszú távú fenntartható közösségek 

fejlesztése, a határokon átnyúló örökség használata helyi erőforrásként 

és eszközként 

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Cetariu Község (Románia)  

Projekt Kedvezményezett: Kaba Városa (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
77,800.00 euró, amelyből 66,130.00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- több esemény közös szervezése, nevezetesen: 

o 2 szezonális csoport esemény (nyári rendezvények - gyermek 

nyári vakáció és őszi rendezvények – mint pld. a szőlő-vásár és 

fesztivál) 

o 3 fő esemény szervezése az éves naptár szerint (karnevál bál, 

advent, új kenyér ünnepe) 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- esemény naptár 

- az események a helyi erőforrásokon, nevezetesen a 

hagyományokon, a szokásokon, a szokásokon alapuló, fenntartható 

fejlődés eszközévé válnak 

- - a két ország állampolgárai felvilágosulnak az adott 

hagyományokkal kapcsolatban, és aktívan együttműködnek majd 
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Projekt kód ROHU-280 

Projekt cím 
A Salonta-Gyula határon átnyúló területének polgárai közötti kulturális 

együttműködés 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célja az, hogy fenntartható, határokon átnyúló 

együttműködést alakítson ki a Salonta-Gyula térségben élő közösségek 

között, a kulturális örökségre építve - olyan kulturális események 

szervezése, amelyekben a két önkormányzat polgárai részt vehetnek a 

közös tevékenységekben, ezáltal létrehozva a kultúrák közötti 

párbeszédet és a közösségek közötti fenntartható együttműködést. 

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Salonta (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Gyula Városa (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
80,000.00 euró, amelyből 68,000.00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- múzeumok éjszakája 

- színház fesztivál 

- esti éneklések hagyományosan megszervezett körülmények között 

- filmkészítés (Arany Janos Toldija lesz megfilmesítve egy határon átnyúló 

csoport által) 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a két partner intézmény jó lehetőségnek tartja a projekt 

tevékenységeket a fiatalok közötti kapcsolatok elmélyítésére, ezáltal 

fenntartható kétoldalú együttműködést teremtve a határon átnyúló 

térségben 

- a határon átnyúló térségből származó 2050 személy bevonása a 

projekt tevékenységekbe (Gyula, Salonta) 

 


