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Projekt kód ROHU-162 

Projekt cím  
Földrajzi, kulturális örökség és fenntartható fejlődés klaszter Bihar és 

Hajdú-Bihar határ menti megyékben.  

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 közigazgatás előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése egy működő bázis létrehozása a közigazgatás 

számára és emellett közreműködés a tanítási-tanulási folyamat 

javításában, az iskolákban.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagyváradi Egyetem (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  

 Bihari Desztináció Menedzsment Ügynökség (Románia) 

 Érmelléki Népfőiskola (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

€ 216.266,70, amelyből € 183.826,69 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- tematikus műhelymunkák, fókuszcsoportok, és kerekasztalok 

szervezése, fejlesztése 

- helyi (Bihar és Hajdú-Bihar) szempontrendszerű támogató 

tudásanyag kidolgozása a földrajz területén 

- kirándulások és speciális látogatások 

- koncepciók és egyéb segédanyagok kidolgozása, rövid 

dokumentumfilm készítése, internetes portál és adatbázis 

létrehozása 

A projekt főbb várható eredményei: 

 - a tematikus műhelymunkák összekapcsolják majd a gyakorló 

szakemberek piacát az oktatási területtel, és valódi előnyt jelenthetnek a 

turizmus, közigazgatás, környezetvédelem, gazdaság területén 
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- hasznos bázis létrehozása a közigazgatás, művelődési ház vezetők, 

civilek, ifjúsági egyesületek számára és a földrajzi tanítási-tanulási 

folyamat javítása az iskolákban  

 

Projekt kód ROHU-180 

Projekt cím Kábítószer prevenció határok nélkül  

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 közigazgatás előmozdítása 

Célkitűzés 

A fő célkitűzés a kábítószer prevenciós programok harmonizálása a határ 

két oldalán, e programok egymásnak történő bemutatása a 

tapasztalatcsere érdekében és a tudás gyakorlatba ültetése érdekében.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Szent Gellért Társaság (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: Diaszpóra Alapítvány (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

€ 77.600,00, amelyből € 65.960,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- szakemberek képzése 

- négy önismereti tábor szervezése 

- egy interaktív multimédiás kiállítás megtekintése 

- a kiállítás alatt kétórás beszélgetés fiatalokkal és képzett 

szakemberekkel 

- kérdőíves felmérés a táborban részt vevő fiatalokkal 

- záró konferencia: a kutatás eredményeinek bemutatása, a jövőbeni 

tevékenységek vázolása 

A projekt főbb várható eredményei: 

- tudatos életet élő fiatalok a határ mentén, összekapcsolva közös 

programokkal 

- drog prevenciós rendszer kiépítése, melynek fő motorja a fiatalok 

együttműködése 
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- klubok létrehozása - egy egészséges közösségi tér megteremtésével, 

ahol a fiataloknak lehetőségük nyílik szabadidejük eltöltésére 

 

Projekt kód ROHU-204 

Projekt cím 
Közös problémák, közös megoldások – az együttműködés javítása Arad és 

Békés közigazgatása közt 

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 közigazgatás előmozdítása (ETC-CB) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a jobb szolgáltatások reményében a közös 

intézményrendszeri kapacitás növelése Arad és Békés megyében a 

megyei szintű döntéshozók együttműködésének megkönnyítése és a 

közös örökség támogatása által.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Arad megye (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Békés Megyei Önkormányzat (Magyarország) 

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

TELJES 

Költségvetés 

€ 217.500,00, amelyből € 184.875,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- szakmai találkozók Arad és Békés megyében 

- workshop Arad megyében 

- tanulmányút Békés megyében 

- utazási kiállítás/magyar értékek kiállítása 

- médiakampány 

- a Helyi Kulináris Kincsek Szótárának fejlesztése 

- a Helyi Kulináris Kincsek Szótárának bemutatása a nyilvánosság 

előtt 

A projekt főbb várható eredményei:  

- az Arad-Békés Közös Bizottság akciótervének kidolgozása, mely 

magában hordozza a két megyei szintű döntéshozó szerv 
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együttműködését a projekt megvalósítása, valamint a projekt 

lezárását követő legalább két év alatt egyaránt.   

 

Projekt kód ROHU-215 

Projekt cím Közös megoldások kidolgozása az ivóvíz minőségének javítása érdekében 

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 (Intézmények közötti 

együttműködés) 

Célkitűzés 
A határ mindkét oldalán intézményi kapacitás növelése az ivóvíz jobb 

minőségének biztosítása érdekében 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: APA CANAL NORD VEST S. A. (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

              INTERCOMUNITARY ASSOCIATION NORD WEST AREA (Románia) 

              Bors Község (Románia) 

              ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Magyarország)                             

TELJES 

Költségvetés 

€ 267.488,00, amelyből € 227.364,80 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

 - eszköz beszerzés  

 - az érintett intézmények alkalmazottainak képzése 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- mind a négy érintett partner technikai és intézményi kapacitásának 

fejlesztése 

- 50 fő képzése az új eszközök használatára 

- a tisztább ivóvíz szállítására kialakított új környezet 
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Projekt kód ROHU-217 

Projekt cím 
Intézményi együttműködés kutatási tevékenységekben szakemberek 

számára, a számítógépes intelligencia képzésére és használatára a 

vállalatok pénzügyi döntéseinek megalapozásához 

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 (Intézmények közötti 

együttműködés) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határ menti térség gazdasági fejlődésének növelése a 

Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem közötti intézményi 

együttműködés megerősítésével, a vállalat pénzügyi managementben 

alkalmazott számítástechnikai intelligencia területén.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagyváradi Egyetem – Gazdaságtudományi Kar 

– Pénzügyi osztály – Könyvelés (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Debreceni Egyetem – Gazdaságtudományi Kar 

(Magyarország)                             

TELJES 

költségvetés 

€ 217.867,00, amelyből € 185.186,95 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- szükségletértékelés megvalósítása, a régióban működő KKV-k jogi, 

társadalmi és gazdasági feltételeinek meghatározása és a 

szolgáltatásnyújtás akadályai (jelentés) 

- workshopok 

- számítástechnikai intelligencia tanfolyamok szervezése a vállalati 

pénzügyek résztvevőivel 

- szükséges szoftverek beszerzése a pénzügyi modellezési 

döntéshozatali folyamathoz 

- a megvásárolt szoftver segítségével az algoritmusok fejlesztése és 

tesztelése 

- eszközbeszerzés 

- tapasztalatcsere- találkozók 
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- két kétoldalú rendezvény megszervezése 50 résztvevővel, 

úgynevezett „román-magyar határokon átnyúló számítástechnikai 

intelligencia napok” 

- útmutató szerkesztése a számítástechnikai intelligencia használatára 

a vállalatok pénzügyi managementjében 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- intézményi együttműködés a Nagyváradi Egyetem és Debreceni 

Egyetem között, a számítástechnikai pénzügyi döntéshozatal 

folyamatban dolgozó személyzet együttes képzésével, és ezzel egy 

olyan szakértői alap létrehozásával, amely a későbbiekben 

terjesztheti az ismereteket a hallgatók és vállalatok felé, illetve 

tanácsadást nyújt a speciális szoftverek használatában 

- képzéseken és rendezvényeken keresztül a tudás átadása a 

döntéshozóknak, a kkv-k tulajdonosainak és legalább öt olyan 

intézménynek, amely részt vesz a gazdasági fejlődésben és a kkv-k 

tevékenységében 

- egy speciálisan tervezett szoftvercsomag beszerzése, a 

számítástechnikai pénzügyi menedzsment döntéshozatalban való 

használathoz 

- két tapasztalatcsere szervezése 15 résztvevővel annak érdekében, 

hogy összehangolják a kutatás oktatási tevékenységet, és, hogy 

fejlesszék a pénzügyi menedzsment területén a számítástechnikai 

intelligencia algoritmusokat  

- két kétoldalú rendezvény megszervezése 50 résztvevővel, a 

"Számítógépes intelligencia napok" keretén belül, az intézményi 

együttműködés javítása és a számítástechnikai intelligencia 

alkalmazhatóságának, a pénzügyi menedzsmentben való 

láthatóságának biztosítása érdekében 

- a számítástechnikai intelligencia használati útmutatójának 

szerkesztése a vállalati pénzügyi irányításban, annak érdekében, hogy 

megossza az intézményi együttműködési folyamat során szerzett 

szakismereteket, valamint fejlessze a két egyetem által közösen 

elvégzett kutatási tevékenységekhez szükséges kutatási 

tevékenységeket 

- a tudást a projektből legalább 100 diák veszi át (partnerenként 50), 

majd helyezheti át később a valós gazdaságba 
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Projekt kód ROHU-256 

Projekt cím Határokon átnyúló ifjúsági közösség 

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 közigazgatás előmozdítása (Állampolgárok együttműködése) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a Nyírbátor - Cheț térségben élő közösségek 

közötti fenntartható és aktív kétoldalú együttműködés kialakítása az 

ifjúság, mint kulcsfontosságú társadalmi csoport, bevonásával. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nyírbátori Református Egyházközség 

(Magyarország)  

Projekt Kedvezményezett: Kécenlét Egyesület (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

€ 80.000,00, amelyből € 68.000,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

-  Nyírbátorban rendezett 7 napos zenei ifjúsági tábor 

- 5 napos tavaszi szünet ifjúsági tábor, Cheț településen 

- 8 közös előkészítő és értékelő találkozó a táborok és koncertek 

számára 

- 1 képzés a csapatfejlesztéshez + 1 sorozat kültéri tevékenységek 

csapatépítéshez 

- állandó kommunikáció (szociális média, találkozók stb.) 

A projekt főbb várható eredményei:  

- a két szervezet együttműködésének elősegítése a határokon 

átnyúló együttműködés és a közösségfejlesztés területén, valamint 

fenntartható és aktív kétoldalú együttműködés kialakítása a 

határokon átnyúló területen, fiatalokra támaszkodva 

- többéves programok (közös táborok és koncertek) létrehozása 

- az emberi erőforrások fejlesztése a térségben - közösségfejlesztés 
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Projekt kód ROHU-292 

Projekt cím A Körös-völgyi közösségek közötti együttműködés erősítése 

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 közigazgatás előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a helyi hagyományok iránti tudatosság növelése 

és a helyi közösségek ösztönzése, a régió fenntartható gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlődési lehetőségeinek azonosítása és 

létrehozása, a meglévő örökség megőrzése és kezelése a jövő generációk 

számára. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

(Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: Zerind Megyei Jogú Város (Románia)                         

TELJES 

költségvetés 

€ 65.362,00, amelyből € 55.557,70 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- Körös-völgyi településfesztivál Békésen 

- Körös-völgyi településfesztivál Zerind városban 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a helyi termékekhez kapcsolódó fesztiválok és vásárok, amelyek 

jelentősen hozzájárulnak a hagyományos termékek megőrzéséhez és 

népszerűsítéséhez 

- számos olyan koordinációs kezdeményezés, amely hozzájárul a helyi 

rendezvények közös előmozdításához, fejlesztéséhez és 

továbbfejlesztéséhez, és azok turisztikai látványosságokká 

alakításához 

 

 


