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Projekt kód ROHU-289 

Projekt cím A Crisul Repede-völgy hagyományainak összekapcsolása 

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 (Állampolgárok együttműködése) 

Célkitűzés 
Együttműködés kialakítása és kapcsolatok erősítése a határokon átnyúló 

kulturális események megszervezésével  

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Rév Önkormányzata (Vadu Crișului) (Romania) 

 
Projekt Kedvezményezettek:  

 Körösszegapáti Nagyközség Önkormányzata(Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 79.999,00, amelyből € 67.999,15 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- Határokon átnyúló kézműves tábor 

- Ökumenikus kórusfesztivál 

- Kun László Fesztivál Kőrösszegapátiban 

- Határon átnyúló néptánctábor 

- Határon átnyúló edzőtábor 

- Kézműves kiállítás 

A projekt főbb várható eredményei:  

- A projekt fő eredménye egyértelműen hozzájárul a programszintű 

eredménymutatók megvalósításához (11 / b 2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben részt vevő személyek száma). A 

Romániában és Magyarországon szervezett határokon átnyúló kulturális 

tevékenységek résztvevőinek száma 130 fő 
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Projekt kód ROHU-268 

Projekt cím 
A közösségi együttműködés fejlesztése közös kulturális és sportesemények 

által Fülöp és Érbogyoszló között 

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 célkitűzéseként növelni és élénkíteni szeretné a határon átnyúló 

együttműködést Fülöp és Érbogyoszló polgárai között, közösen szervezett 

kulturális, sport- és szakmai rendezvények által. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Fülöp Község Önkormányzata (Magyarország) 

 
Projekt Kedvezményezettek:  

 Érbogyoszló Község (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 67.900,00, amelyből € 57.715,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- két nagyobb nyilvános rendezvény szervezése népcsoportok és kórusok 

részvételével a partner községekből (alapját képezve két rendszeres, évente 

megrendezésre kerülő eseménynek) 

- közös sportversenyek szervezése 

- közös szakmai rendezvények szervezése (a mezőgazdaság, feldolgozóipar, 

közös gazdasági fejlesztések stb. témakörében felmerülő közös problémák 

megvitatására, valamint megoldások kidolgozására) 

- promóciós anyagok gyártása 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- több állampolgár részvétele a határon átnyúló közösségi fejlesztésekben 

és együttműködésben 

- megnövekedett együttműködés a két község hatósági intézményei között 
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- hosszú távú gazdasági együttműködés a mezőgazdasági szektor 

képviselői között 

- évente megrendezésre kerülő, rendszeres, hatáson átnyúló események 

kezdeményezése 

 

 

 

 

Projekt kód ROHU-315 

Projekt cím ComSport- Közösen egy aktív társadalmi csoport létrehozásáért 

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 célkitűzéseként népszerűsíteni kívánja a kulturális, 

művészeti és sporteseményeket, gyermekek és kamaszok számára 

rendezett sport versenyekkel (futball, tenisz, kézilabda és karate), 

valamint néptánc, -és főzőversenyekkel.  

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Pusztaottlaka Önkormányzata 

(Magyarország) 

 
Projekt Kedvezményezettek:  

 Kürtös Város Önkormányzata (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 80 000,00, amelyből € 68 000.00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- A morális, művészeti és sport értékek megőrzése és átadása 

- Amatőr zenekarok támogatása versenyeken és fesztiválokon, 

beleértve a megjelenésüket fontosabb kulturális 

rendezvényeken 
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- A kreativitás és tehetség felébresztése 

- Gasztronómiai események, illetve sportversenyek szervezése 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- Az érdekes és szórakoztató rendezvényeknek köszönhetően 

több ember fog részt venni az adott határon átnyúló 

eseményen, és – mivel a rendezvényt több évre tervezik, ez a 

hatás folytatódik.  

- 600 fő fog részt venni a projekt határon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben   

 


