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Projekt kód ROHU-161 

Projekt cím 
O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth)// O-IKT (Sport – Egészség – Turizmus – 

Ifjúság) 

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 szeretné felhívni a figyelmet egy olyan 

életmódra, amely a tájékozódási futás által egy egészséges, felelősségteljes, 

környezettudatos életet céloz meg.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete (Magyarország) 

 

Projekt Kedvezményezettek:  

 Tájékozódási Futásért Alapítvány (Magyarország) 

 The touristic association Condor Club Arad  (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 64.939,00, amelyből € 55.198,15 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- több turisztikai központ kialakítása a tájékozódási sportok számára egy 

olyan térkép által, amely tájékozódási sporttevékenységeket jelenít meg 

- 7-7 fő térképjavító kiképzése naprakész, gyakorlat-orientált módszerekkel 

- online szemináriumok szervezése a helyiek számára, IT képzéssel együtt 

- egy turisztikai és sportnépszerűsítő portál létrehozása 

- promóciós események szervezése, promóciós tárgyak gyártása 

A projekt főbb várható eredményei:  

- több fiatal bevonása sporttevékenységekbe 

- 10 új sportközpont létesítése 

- új promóciós és turisztikai portál 

- tájékozódási sportokban jártas, képzett helyiek 

- a munkaképesség hosszútávú megőrzése 

- a generációs és családi kapcsolatok erősítése 

- a fiatalok természet iránti szeretetének növelése 
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Projekt kód ROHU-277 

Projekt cím 

CHESS START RO-HU - joint development of a cross-border chess-based 

social inclusion tool// CHESS START RO-HU – egy határon átnyúló, sakk-

alapú társadalmi integrációs eszköz közös fejlesztése 

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 célkitűzése a Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

községei közti fenntartható határon átnyúló együttműködés erősítése 

innovatív megoldások kifejlesztése által, amelyek a peremcsoportok  

társadalmi integrációjának közös problémáját célozzák meg, így 

hozzájárulva egy aktívabb határon átnyúló együttműködéshez számos 

intézmény és az állampolgárok között. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: CREST Resource Center Association (Románia)  

 
Projekt Kedvezményezettek:  

 STEA Association  (Románia)  

 DAVID Sport Club (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 69.996,42 amelyből € 59.496,94 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- 4 közös találkozó mindhárom projekt partner részvételével 

- szakértők és önkéntesek képzése (6 fő román és 6 fő magyar) a 

sakk gyerekeknek való tanítására és a gyerekek életvezetési 

készségeinek fejlesztésére irányuló program kialakítására 

- 5 közös kisebb együttműködési rendezvény a sport, kultúra és 

szabadidő terén 

- egy „Életvezetési készségek Fejlesztése a Sakk által” nevű 

útmutató 

- berendezett sakktermek, egy-egy minden célközségben 

(Szatmárnémeti és Nyíregyháza) 

A projekt főbb várható eredményei:  

- lehetővé teszi a partnerek számára a tapasztalatok és jó gyakorlatok 

cseréjét, valamint közös megoldások kidolgozását a gyerekek 

társadalmi integrációjának javítására a peremcsoportokban és 

fenntartható hálózatok és együttműködés létrehozását a határ 

menti térség partnerei számára 
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Projekt kód ROHU-316 

Projekt cím 
Tradition and Modernity - Crossborder Cultural Cooperation// 

Hagyomány és Korszerűség – Határon átnyúló 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 közigazgatás előmozdítása (ETC-CB) 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése a határ két oldalán élő emberek között 

együttműködés erősítése. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Jimbolia Község (Románia) 

 

Projekt Kedvezményezettek:  

 Cărpiniș község (Románia) 

 Csanádpalota község (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 76.690,00, amelyből € 65.186,50 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- egy háromoldalú együttműködés kifejlesztése közös kulturális 

események szervezése által (néptánc-tábor, ifjúsági tábor, 3 

gasztronómiai rendezvény, 2 vallási rendezvény, 2 kulturális 

rendezvény és egy kulturális szakértőknek rendezett konferencia) 

- hátrányos helyzetű csoportok bevonásával megvalósuló 

tevékenységek kezdeményezése a társadalmi integráció támogatása 

végett 

  

A projekt főbb várható eredményei:  

- állampolgárok közti együttműködés 

- társadalmi és etnikai ellentmondások/különbségek eltüntetése 

 


