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Projekt kód ROHU-380 

Projekt cím 
Felnőttképzés az egészséges életmód és a fenntartható 

lakókörnyezet területén 

Prioritási 

tengely 

3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-

mobilitás támogatása 

Beruházási 

prioritás 

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső 

potenciál fejlesztésén keresztül, mint az egyes területek területi 

stratégiájának része 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a fenntartható határmenti 

együttműködéshez való hozzájárulás a két projekt partner között 

annak érdekében, hogy növeljék a foglalkoztatottsági szintet Arad 

és Békés megyében. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Excelsior NGO, the Association for the 

Promotion of Natural and Cultural Heritage of Banat and Crisana 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Körös-Maros Vidékfejlesztési és 

Ökogazdálkodási Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.987.502,00 euró, amelyből 2 539 376,70 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- az aradi „Verba Docent” Felnőttképzési Központ fejlesztése 

- felnőttképzési tanfolyamok szervezése és indítása 

különösen a munkanélküliek, munkakeresők és a 

társadalomból kirekesztettek számára, az egészséges 

életmód és fenntartható lakókörnyezet témájában 

- állásbörzék szervezése az egészségügy, mezőgazdaság és 

turizmus területén 

- konferenciák szervezése és kommunikációs 

tevékenységek megvalósítása 

- egy közös román-magyar márka kifejlesztése és 

népszerűsítése a Crisul Alb/Fehér-Körös folyóvölgyben 

fellelhető helyi termékek támogatására 

- a gyulai Szociális Központ fejlesztése 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- 560 felnőtt résztvevő a képzéseken, akik hiteles oklevelet 

kapnak 

- 400 felnőtt résztvevő az állásbörzéken 
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Projekt kód ROHU-382 

Projekt cím Fiatalok Vállalkozói Készségének Támogatása 

Prioritási 

tengely 

3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-

mobilitás támogatása 

Beruházási 

prioritás 

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső 

potenciál fejlesztésén keresztül, mint az egyes területek területi 

stratégiájának része 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatási ráta növelése a román-

magyar határterületen az önfoglalkoztatás ösztönzésével. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Association of Business Promotion in 

Romania (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: Revita Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
293.504,50 euró, amelyből 249.478,82 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- egy részletes elemzés készítése az alapvető kihívásról, 

annak főbb okairól és a lehetséges megoldásokról (az 

érintett szereplőkkel készített interjúk felhasználásával) 

- a fentiek alapján speciális oktatási eszközök kifejlesztése 

(pl. online tananyag, online kompetenciateszt stb.) 

- egy e-tanfolyam, valamint képzések szervezése a határ 

mindkét oldalán 

- módszertani segítségnyújtás a tanároknak 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- megfelelő alap kiépítése a jövőbeli célzott munkaerő 

piaci fejlesztéseknek 

- a tananyag és a kompetencia teszt ingyenes online 

elérhetősége, valamint a képzőtábor egynapos verziójának 

kidolgozása a következő várható hatásokat eredményezik 

majd: 

o magasan fejlett vállalkozói készségekkel és további 

tanulási lehetőségekkel rendelkező diákok 

o több, jobb vállalkozói kompetenciákkal rendelkező 

ember a határmenti térségben 

o oktatók, akik hatékonyan képviselik a vállalkozói 

szellemet és olyan iskolák/oktatási intézmények, 

amelyek tudatában vannak a vállalkozói készségek 

oktatása fontosságának 
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Projekt kód ROHU-385 

Projekt cím 
Segítségnyújtás a fiatalok foglalkoztatásában 

Szatmárnémetiben és Szabolcs-Szatmár_Bereg megyében 

Prioritási tengely 
3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló 

munkaerő-mobilitás támogatása 

Beruházási 

prioritás 

8/b – Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső 

potenciál fejlesztésén keresztül, mint az egyes területek 

területi stratégiájának része 

Célkitűzés 

A Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

halmozottan hátrányos helyzetű emberek fenntartható és 

minőségi foglalkoztatásának előmozdítása, fókuszálva a 

fiatalokra illetve más hátrányos csoportokra, a projektek 30 

hónapja alatt. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: AGES Egyesület (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Ötlet a Vidékért Egyesület 

(Magyarország)                                                                 

TELJES 

Költségvetés 

490.126,00 euró, amelyből 416.607,10 euró ERFA 

támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- a munkaerő piackutatás fejlesztése és egy és a 

foglalkoztatás határokon átnyúló elérhetőségére 

vonatkozó stratégia kidolgozása 

- workshopok szervezése a pályaorientációról, 

négyszemközti tanácsadások és szakmai képzésesek 

- a vállalkozói szellem, a coaching és a mentorálás 

alapképzésének megszervezése a kisvállalkozások 

számára, valamint közös ÁLLÁSBÖRZÉK 

A projekt főbb várható eredményei: 

- a foglalkoztatási lehetőségeket előmozdító e-

platform 

- 1430 résztvevő közös helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésben és közös képzéseken 
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Projekt kód ROHU-396 

Projekt cím 

Határon átnyúló együttműködés a kardiovaszkuláris és 

perifériás érrendszeri betegségek megelőzésében és komplex 

kezelésében Békés-Temes Megyékben 

Prioritási 

tengely 

4 - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az 

egészségügyi ellátás és megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás 

9/a - Fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi 

szolgáltatások a támogatható területen 

Célkitűzés 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése két egészségügyi 

intézményben Temes és Békés Megyében a kardiovaszkuláris és 

perifériás érrendszeri betegségek megelőzésére, 

diagnosztizálására és kezelésére a Temes- Békés megyei terület 

lakosságának javára, modern, befogadó megközelítésben. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sürgősségi Városi Klinikai Kórház 

Temesvár (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Békés Megyei Központi Kórház  

(Magyarország)                               

TELJES 

Költségvetés 
2.707.466.44 euró, amelyből 2.301.3464,7 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei:  

- közös workshopok az orvosi személyzet számára a 

kardiovaszkuláris és perifériás érrendszeri 

megbetegedésekkel kapcsolatban 

- népszerűsítő tevékenységek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokra és információ nyújtás a szív-

érrendszeri és perifériás érrendszeri megbetegedések 

megelőzésére és diagnosztizálására  

- figyelemfelkeltő fórumok az életmódról és a 

kardiovaszkuláris és perifériás érrendszeri betegségek 

kockázatáról 

- a szív-érrendszeri és perifériás érrendszeri 

megbetegedésekkel kapcsolatos tudás átadása, 

tapasztalatcsere 

- a kardiovaszkuláris és a perifériás érrendszeri 

betegségek szűrése a lakosság számára 

- a kardiovaszkuláris és perifériás érrendszeri betegségek 

megelőzésére és komplex kezelésére szolgáló orvosi 

berendezések beszerzése és telepítése 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 6 osztály, amely érintett a modernizált berendezések által 

- 1,040,639 lakos aki fejlesztett egészségügyi 

szolgáltatáshoz jut 
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Projekt kód ROHU-397 

Projekt cím Új megközelítések a közös rák megelőzésében és terápiájában 

Prioritási 

tengely 

4 - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az 

egészségügyi ellátás és megelőzés terén) 

Beruházási 

prioritás 

9/a - Fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi 

szolgáltatások a támogatható területen 

Célkitűzés 

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 3 egészségügyi 

intézményben Temes és Csongrád megyében a méhnyak- és 

vastagbélrák megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére 

a Temes-Csongrádi terület lakossága érdekében, befogadó és 

modern megközelítéssel. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sürgősségi Városi Klinikai Kórház 

Temesvár (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Nagyvárad (Románia) 

Szegedi Egyetem (Magyarország) 

“Victor Babes” Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 

Temesvár 

TELJES 

Költségvetés 

3.452.844,43 euró, amelyből 2.549.775,91 euró ERFA 

támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei:  

- A résztvevők számára workshopok és képzések 

szervezése  

- know-how  

- Figyelemfelkeltő prospektusok készítése és terjesztése 

a lakosság számára az egészségről és a méhnyak- és 

vastagbélrák megelőzéséről 

- Figyelemfelkeltő fórumok szervezése 

- A vastagbél- és méhnyakrák szűrésének biztosítása 

- Egészségügyi berendezések beszerzése és telepítése 

A projekt főbb várható eredményei: 

- 1,104,406 lakos aki fejlesztett egészségügyi 

szolgáltatáshoz jut 

- 7 egészségügyi osztály, amely érintett a modernizált 

berendezések által 
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Projekt kód ROHU-422 

Projekt cím 
Zöld közlekedés – Fenntartható mobilitás fejlesztése Zsombolya 

és Mórahalom testvértelepülések között. 

Prioritási 

tengely 

2 – Fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk 

keresztmetszetek megszüntetése 

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, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri 

infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás 

támogatása érdekében. 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése egy környezetbarát, határon átnyúló 

közösségi közlekedési rendszer kifejlesztése Zsombolya és 

Mórahalom települések között. Az újonnan fejlesztett 

közlekedési rendszernek köszönhetően a határt átlépő utazók 

száma emelkedik, és emellett biztosítja az alacsony széndioxid- 

és zajkibocsájtású járművek használatát.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Zsombolya Önkormányzata 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezett: MÓRA-TOURIST Tourinform Iroda 

Nonprofit Kft.  

TELJES 

Költségvetés 

€ 779,715.90 out of which ERDF € 662,758.51 

779.715,90 euró, amelyből 662.758,51 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- elektromos buszok beszerzése 

- konferenciák és népszerűsítő kampányok szervezése 

- építési munkálatok 

 

A projekt főbb várható eredményei  

- Két elektromos busz beszerzése Zsombolyában  

- Kisebb elektromos jármű beszerzése Mórahalmon 

- Három töltőállomás építése (egy Mórahalmon, kettő 

Zsombolyában) 

- A szükséges parkolóhely kialakítása a töltőállomások 

környékén 

- Ingyenes „Wi-Fi fa” építése Zsombolyában 

- A projekt megvalósítási idejében minimum 350 fő, aki 

használja a határon átnyúló közlekedési rendszert 

 

  

 

 


