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Projekt kód ROHU-128 

Projekt cím  
Öko transz rendszer - környezetbarát, határokon átnyúló közlekedés Socodor-

Kétegyháza területén 

Prioritási 

tengely 

2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk 

keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget 

illetően) 

Beruházási 

prioritás 

7/c - Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-

kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a 

belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multi modális 

összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is 

helyi mobilitás támogatása érdekében  

Célkitűzés 

A projekt célja, hogy növelje a román-magyar határt átlépő személyek arányát 

nem szennyező közlekedési eszközökkel, illetve kerékpárokkal, a kisebb 

tömegközlekedéssel együtt, hogy biztosítsa az utasok autonómiáját és 

csökkentse a költségeket és az ártalmas kibocsátásokat a közlekedési 

eszközökből. 

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Socodor Község (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Kétegyháza Nagyközség (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

€ 1.481.134,00, amelyből € 1.258.963,90 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- közös workshopok szervezése, amelyek célja az alternatív közös ökológiai 

határokon átnyúló közlekedési rendszer szabályozásának kidolgozása 

  - rendelet elfogadása a helyi tanácsok közös ülésén 

  - kerékpár versenyek szervezése 

  - promóció 

  - kerékpár vásárlás 

  - a kerékpárpark kezelése, amely magában foglalja a karbantartást, a javítást 

és az áthelyezési munkákat 

  - a műszaki dokumentáció megvalósítása 

  - beruházás végrehajtása: "Kerékpárutak fejlesztése Socodor községben, 

Arad megyében és Kétegyházán 
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A projekt főbb várható eredményei: 

- 10, 94 km újonnan épített kerékpárút, ebből 6328 km kerékpárút 

Socodorban és 4 627 km Kétegyházán 

 

 

Projekt kód ROHU-140 

Projekt cím  Kerékpár út fejlesztése Nagyszalonta és Békéscsaba határ menti területén 

Prioritási 

tengely 

2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk 

keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget 

illetően) 

Beruházási 

prioritás 

7/c - Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-

kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a 

belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multi modális 

összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is 

helyi mobilitás támogatása érdekében  

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határokon átnyúló közlekedés fenntartható formáit 

használó utasok arányának növelése 1% - al 30 hónap alatt, Nagyszalonta-

Békéscsaba területén, a meglévő, határokon átnyúló kerékpárút bővítésével 

és kiegészítésével 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sarkad Városa (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek: Mădăras Község (Románia) 

                                                    Nagyszalonta Megyei Jogú Város (Románia) 

 

TELJES 

költségvetés 

€ 1.229.200,00, amelyből € 1.044.820,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- műszaki dokumentáció kidolgozása, helyszíni felügyelet és technikai 

segítségnyújtás 

- kerékpár túrák szervezése 

- beruházások a meglévő, határokon átnyúló kerékpárút 

kiterjesztésére Sarkadban, Mădărasban és Nagyszalontán 

 

 



  www.interreg-rohu.eu 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 8 778 km kerékpárút építése a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében Nagyszalonta - Békéscsaba 

területén. Összesen 8 778 km kerékpárút lesz újonnan épülve, 2,7 km 

Sarkadban, 0,745 km Nagyszalontán és 5,326 km Mădărasban, ezáltal 

javítva annak lehetőségét, hogy több ember átlépi a határt a 

környezetbarát közlekedési eszközökkel, például kerékpárral. 

 

Projekt kód ROHU-218 

Projekt cím  
Együttműködés a hagyományos kertészet megőrzésére és 

népszerűsítésére 

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 (ETC-CB) 

Célkitűzés 
A projekt fő célja, hogy összehozza a határ mindkét oldaláról a gyermekek 

és a helyi közösségek tagjait, hogy fokozzák együttműködésüket és részt 

vegyenek a hagyományos kertészeti és helyi növényfajták megőrzésében. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Excelsior Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Koros-Maros Vidékfejlesztési és Öko-

gazdálkodási Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

€ 79,641.76, amelyből € 67,695.49 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

 

- 10 különböző iskola diákjainak kiválasztása és előkészítése a 

projekt tevékenységeire, főként a hagyományos kertészetre és 

vetőmaggyűjtésre  

- a „hagyományos kertészeti kézikönyvek” kidolgozása gyerekeknek 

- a következő események szervezése: „Vetőmag Expedíció”, 

„Hagyományos iskolakertek” 10 különböző iskolában, 

„Vetőmagcsere vásár”, demonstratív hagyományos kertek, egy 

Gyulában és egy Semlacban 

 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 620 résztvevő a határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben 
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- a táj biodiverzitásának jobb megőrzése, a gyermekek, az ifjúság és 

a felnőttek életmódbeli szokásainak javítása, valamint a 

hagyományos kertészetben tanult gyermekek képzettsége. 

 

  

 

 

 

 

 

 


