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Projekt kód ROHU-179 

Projekt cím Adminisztratív híd a román-magyar határ menti régió városai között 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése, hogy növelje a határon átnyúló szakmai 

együttműködéseket a határvidék kis és közepes települései között, így 

hozzájárulva az általuk nyújtott közszolgáltatások minőségének 

javításához. A projekt célja továbbá, hogy építsen a határvidéken 

felfedezett jó gyakorlatokra, illetve hogy javítsa a helyi közigazgatási 

tevékenységek általános minőségét. Ezáltal a projekt lehetővé teszi a 

közösségek számára, hogy olyan környezetet hozzanak létre, amely 

ösztönzi a közösségek szociális és gazdasági fejlődését,  és hozzájárul  a 

határtérségben az életminőség javításához. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Élesd Város (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

Sinteu Község (Románia) 

Marghita Város (Románia) 

Szarvas Város Önkormányzata (Magyarország) 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
362.500,00 euró, amelyből 308.125,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- határőn átnyúló tapasztalatcsere 

- Élesd község kapacitásának fejlesztése a helyi költségvetés tervezése és 

megvalósítása terén – workshopok 

- egy közös stratégia létrehozása a kisebb román és magyar települések 

határon átnyúló együttműködésének erősítése végett 
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- az IT eszközök használatának növelése Sinteu községben 

- Marghita község IT kapacitásának javítása 

- a helyi döntéshozó szervek közös találkozója 

- az átlátszóság növelése Szarvas városban 

- a részvételi kormányzás feltételeinek javítása (Berettyóújfalu) 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- a fő eredmény a projekt által látrehozott határon átnyúló 

együttműködési mechanizmusban valósul meg, melynek célja a határ 

menti kis és közepes települések által nyújtott közszolgáltatások 

minőségének javítása és összehangolása. A projekttevékenységek 

által megvalósuló intenzív tapasztalatcsere és tudásátadás szakmai 

kapcsolatokat hoz majd létre a partnerintézmények között. A számos 

workshop és találkozó (10 találkozó 15 hónap alatt, további 2 közös 

informális helyi önkormányzati gyűlés) szilárd alapokra helyezi majd 

a résztvevők közti gyakorlati kommunikációt. 
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Projekt kód ROHU-181 

Projekt cím 
Nădlac-Sântana-Elek-Doboz közintézményei közti határon átnyúló 

együttműködés javítása 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

 

Beruházási 

prioritás 

11/b1 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a Nadlac, Santana, Elek és Doboz közintézményei 

közti összehangolt és valódi együttműködés létrehozása, kapcsolódva a 

Program “Intézmények közti jobb határon átnyúló együttműködés” című 

specifikus célkitűzéséhez. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagylak Város (Románia)  

Projekt Kedvezményezettek:   

Santana Város (Románia)  

Elek Város (Magyarország) 

Doboz Város (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
296.890,00 euró, amelyből 252.356,50 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- 9 közös tevékenység, a 4 partner által közösen megvalósítva (5 

tematikus szeminárium, 1 Nyílt Nap, 2 csapatépítő – egy 

Romániában és egy Magyarországon, 1 sportrendezvény 

Magyarországon) 

A projekt főbb várható eredményei:  

- jobb szolgáltatás nyújtása Nadlac, Santana, Elek és Doboz  

lakosságának a nagylaki tárgyalóterem, az eleki és santanai 

multifunkciós terem és a dobozi öltözőszoba modernizálása által 

- jó gyakorlatok és információ kölcsönös cseréje, tudásátadás  
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Projekt kód ROHU-183 

Projekt cím Biztonságos határ, biztonságosabb élet 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése)  

Beruházási 

prioritás 

11/b1 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint 

a hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a román-magyar határon átnyúló 

együttműködés javítása a migráció kezelésével foglalkozó intézmények 

között. A projekt megvalósítása hozzájárul majd a Program 11/b 

specifikus célkitűzéséhez, mely az intézmények és közösségek 

fenntartható határon átnyúló együttműködését kívánja erősíteni. E 

határon átnyúló együttműködés intenzívebbé tétele által a projekt négy 

kedvezményezettje, a Prefecture of Bihor county, a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, a Regional Border Police Oradea valamint a Bihor 

County Police növelik majd adminisztratív kapacitásukat a migráció 

kezelésének vonatkozásában. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Prefecture of Bihor county (Románia) 

Projekt Kedevezményezettek:  

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (Magyarország) 

Regional Border Police Oradea (Románia) 

Bihor County Police (Románia)           

TELJES 

költségvetés 

287,904.85 euró, amelyből 244,719.12 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

 - eszközbeszerzés 

- rendőrségi alkalmazottak továbbképzése a határigazgatás terén 

- migrációs helyzetjelentés készítése a Bihar- Hajdú-Bihar régióra 

vonatkozóan 

- egy Bihar megyei közös gyakorlati képzés megszervezése, és az ehhez 

szükséges lőtéri felszerelés beszerzése 
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- képzések megszervezése 

- épületek renoválása és modernizációja  

 

A projekt fő várható eredményei a következők:  

- a projekt fő várható eredménye a migráció-menedzsmenttel 

foglalkozó intézmények jobb határon átnyúló együttműködése. 

A projektben részt vevő négy partner együttműködése végső 

soron egy megnövekedett adminisztratív kapacitást eredményez 

majd a migráció kezelésének vonatkozásában. Egy másik 

eredményként egy közös keretrendszer létrehozása várható, 

amely segíti majd a határigazgatásban és közrendben dolgozó 

rendőrségi alkalmazottak elméleti és gyakorlati továbbképzését 

a migrációval kapcsolatban. Az érintett intézmények 

szorosabbra fűzik együttműködésüket és jobban fognak majd 

reagálni a migráció által támasztott kihívásokra,  a 6 közös 

képzési modulnak köszönhetően. Ezen felül az együttműködést 

elősegíti majd a megbeszélések számának növekedése, a 

közösen megvalósított tevékenységek sora,valamint az 

információ és a tapasztalat kölcsönös megosztása. Továbbá a 

partner intézmények közös erőfezsítéseket tesznek annak 

érdekében, hogy a migráció által érintett határ menti lakosságot 

minél jobban informálják, és hogy kidolgozzanak egy 

helyzetjelentést a migráció témájában. 
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Projekt kód ROHU-267 

Projekt cím “People to people”  - partnerség a közös jövőnkért 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1- A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a fenntartható határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezések megteremtése a Mehkerek és 

Madaras közösségei között, ezáltal határokon átnyúló keretet hozva létre 

mind az emberek közötti, mind az intézményi együttműködés számára. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Madaras Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezett:  Méhkerék Község (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

60,091.09 euró, amelyből 51,077.35 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- éves, határokon átnyúló közös rendezvények megteremtése (Pékárúk 

és Sütemények Fesztiválja Madarasban és a méhkeréki Uborka 

Fesztivál) 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a Madaras és Méhkerék közösségei közötti határokon átnyúló 

együttműködés intenzitásának növelése az intézmények által 

szervezett közös eseményeken való magas fokú részvétel miatt 
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Projekt kód ROHU-271 

Projekt cím 
Kisebbségi kérdés a ROHU határ menti térségben: Szlovák Kultúra, 

Hagyomány és Történelem Határok nélkül 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése 

Beruházási 

prioritás 

11/b2 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a szlovák közösségek hagyományainak, 

kultúrájának és közös történelmének népszerűsítése a határon átnyúló 

együttműködés és a román-magyar határ menti kapcsolatok keretein 

belül.  A partnerek törekednek egyrészt azon szlovák népi hagyományok 

megőrzésére, amelyek szorosan kötődnek a román és magyar 

hagyományokhoz és történelemhez, másrészt a helyi és regionális  

kultúra helyreállítására, hogy a felmenők öröksége ne merüljön 

feledésbe. 

A projekt célja továbbá ezen határon átnyúló kulturális örökség jobb 

megőrzése és identitásának erősítése annak érdekében, hogy a 

kapcsolódó turisztikai, kulturális, szórakoztatóipari, szolgáltatási, 

kereskedelmi és egyéb gazdasági tevékenységeket kibővítsék, 

megszilárdítsák és sokszínűbbé tegyék az érintett területen.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Sinteu Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Csabai Szlovákok Szervezete (Magyarország)                            

TELJES 

Költségvetés 

71,500.00 euró, amelyből 60,775.00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

 - workshopok 

- „Élő Szlovák Múzeum: A Szlovák Kultúra és Hagyományok Múzeuma” - 

esemény 

 

A projekt főbb várható eredményei: 
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- Tekintve, hogy a határon átnyúló együttműködés intenzitását az 

együttműködési kezdeményezések számában és minőségében, 

valamint az ilyen kezdeményezésekben résztvevők számában 

mérjük, jelen projekt törekszik az olyan kezdeményezések 

támogatására, amelyek nagy hatással vannak mindkét, a 

projektben érintett közösségre. Ennek érdekében a partnerek 

megterveznek és évente megrendeznek egy eseményt a szlovák 

kultúra, művészet, hagyományok és történelem bemutatása 

céljából, mely esemény a projekt megvalósítási időszaka alatt 

kétszer, majd a projekt lezárása után évente kerül 

megrendezésre Şinteun és Békéscsabán. Az esemény az „Élő 

Szlovák Múzeum: A Szlovák Kultúra és Hagyományok Múzeuma” 

címet fogja viselni. Várakozásaink szerint az esemény minden 

alkalommal 1,025 érdeklődőt vonz majd. Ezen felül a partnerek 

és a közösségeik képviselői rendszeresen találkoznak majd a 

projekt megvalósítása során: 4 közös projekt menedzsment 

találkozó a megfelelő projekt menedzsment és szervezés 

biztosítása érdekében; 2 hivatalos találkozó – 1 workshop 

Şinteun és 1 Békéscsabán, ahol megvitatásra kerülnek a szlovák 

kisebbséget érintő kérdések, a szlovák kultúra és hagyományok 

népszerűsítésének módjai, valamint biztosítani fogják a 

magyarországi és romániai szlovák etnikum közösségei és 

szervezetei közti kapcsolatot. 
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Projekt kód ROHU-283 

Projekt cím 
Marghita és Berettyóújfalu önkormányzatok közötti fenntartható 

határokon átnyúló együttműködés a polgárok számára 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b2 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A " Marghita és Berettyóújfalu önkormányzatok közötti fenntartható 

határokon átnyúló együttműködés a polgárok számára " projekt célja a 

Marghita és Berettyóújfaluban működő intézmények és közösségek 

fenntartható együttműködésének fokozása.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Marghita Megyei Jogú Város (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Berettyó Kulturális Központ (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

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

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- számos közös határ menti kulturális rendezvény megszervezése 

Margitában 

 - két közös, határokon átnyúló kulturális rendezvény megszervezése 

Berettyóújfaluban 

 - felszerelések vásárlása 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 1 új kulturális határokon átnyúló együttműködési kezdeményezés a 

Marghita és a Berettyóújfalu közösségei között  

- 2000 ember fog résztvenni a Marghitában és Berettyóújfaluban élő 

polgároknak szóló együttműködési kezdeményezésekben 
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Projekt kód ROHU-285 

Projekt cím Egészséges hagyományok - tudomány a következő generáció számára 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy, a lakosság közös és sajátos hagyományainak 

tudatosítása által, valódi kapcsolatot alakítson ki a támogatható területek 

(Arad, Békés és Timiş megye) települései között. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: "Iris Research" Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  West University of Timişoara (Románia) 

                                                   „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium 

Általános Iskola és Kollégium (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

67,671.09 euró, amelyből 57,520.41euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- organization of the cultural event "Meals, remedies and traditions" at the 

end of the project 

- hagyományok beazonositása a kiválasztott terület 15 településén 

- 3 önkéntes munkaértekezlet kerül megrendezésre annak érdekében, 

hogy erős kapcsolatot biztosítson a két ország között, valamint hogy 

felhívja a figyelmet a közös hagyományokra, amely a hosszú távú 

együttműködés kiindulópontja 

- a "Ételek, orvoslás és hagyományok" című kulturális rendezvény 

megszervezése  

A projekt főbb várható eredményei: 

- 18 településen történő (15 település, Gyula, Arad és Temesvár) legalább 

800 személy közötti határmenti együttműködés növelése.  
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Projekt kód ROHU-297 

Projekt cím A digitális múzeumi adatbázis határokon átnyúló nyílt modellje 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1- A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése az, hogy növelje az intézmények együttműködési 

szintjét a román és magyar határ menti térségekben.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Jósa András Múzeum (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek: Szatmárnémeti Megyei Múzeum (Románia) 

                           “Alexandru D. Xenopol” Arad Megyei Könyvtár (Románia) 

                           Csenger Város (Magyarország) 

                           Geszteréd Aranyszablya Társaság (Magyarország) 

                            Tasnad Város, Szatmár Megye (Románia) 

                            Vetiș Község, Szatmár Megye (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 

390,775.00 euró, amelyből 332,158.75 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 - közgyűjtemények digitális modelljének kidolgozása (kutatás, 

felszerelések vásárlása és képzés) 

  - a digitális múzeumok gyakorlati alkalmazása (műhelyek, oktatás és 

tudatosságnövelés, kulturális útmutatók, monográfiák és prospektusok 

előkészítése, modernizált és virtuális kiállítások) 

  - workshopok 

A projekt főbb várható eredményei: 

- számos kiadvány, valamint jelentős fejlődés a kulturális örökségek 

helyszíneinek és gyűjteményeinek bemutatásában  

- új határokon átnyúló kulturális turisztikai látogatások 

- integrált helyi, szakértőkből és kulturális vezetőkből álló csoport, 

amely potenciálisan fenntartja és bővíti a projekt eredményeit, és 

még nagyobb határokon átnyúló interakciókat generálhat a jövőben 

 

 

 



  
  
 
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

Projekt kód ROHU-300 

Projekt cím 
Közös kihívások - közös megoldások: intézményfejlesztés a turizmus 

területén 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1- A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 
A projekt célja a három helyi közigazgatás közötti együttműködés 

fokozása a turizmus támogatása területén. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Jimbolia város (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: Carpinis Község (Románia) 

                                                    Csanádpalota (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 

209,368.00 euró, amelyből 177,962.80 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- emberi erőforrások fejlesztése 

 - közös promóciós anyagok kidolgozása 

 - egy turisztikai információs központ létrehozása és működtetése 

 - nyilvános találkozók szervezése 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 3 turisztikai információs pont létrehozása Jimbolia, Carpinis és 

Csanádpalota területén 

- 9 személy továbbképzése, 3 településen 

- 6 turisztikai prospektus kifejlesztése 

 

 

 

 


