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Project code ROHU-54 

Project title 

Cooperating on risk prevention and disaster management in the 

Zerind-Újkígyós cross-border area 

Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófavédelem 

területén Zerind és Újkígyós települések között.  

Priority axis  

5 – Improve risk-prevention and disaster management 

(Cooperation on risk-prevention and disaster management) 

Fejlettebb határon átnyúló katasztrófa- és kockázatkezelés. 

Investment 

priority 

5/b-Promoting investment to address specific risks, ensuring 

disaster resilience and developing disaster management systems 

Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Objective 

The main objective of the project is to improve the existing system 

for addressing specific risks (prevention and management) and 

improving disaster response time for 35,110 people in the Zerind - 

Újkígyós border area. The implementation of the project activities 

brings a positive change in the interest area: modernization  the 

preparedness of the intervention teams in the area in order to 

react in emergency situations as well as the improvement of their 

ability to communicate and reducing the response time in 

emergency situations  and increasing the risk prevention capacity 

A projekt fő célja, hogy a Zerind-Újkígyós területén, mintegy 35110 

lakost érintve, a konkrét kockázatok kezelését javítsa (megelőzés és 

kezelés) és az esetleges katasztrófák bekövetkezte esetén a 

reagálási időt csökkentse. A projekt tevékenységek végrehajtása 

pozitív változást hoz a területen: a térségben működő beavatkozó 

csoportok felkészültségének korszerűsítése a vészhelyzetekben való 

reagálás érdekében, valamint a vészhelyzetekben való 

kommunikációs és csökkentési képességük javítása. és a kockázat-

megelőzési kapacitás növelése. 

Partnership Lead Beneficiary: Zerind  Commune (Romania) 

Vezető kedvezményezett:  Zerind (Románia) 

 Project Beneficiary: Újkígyós Town (Hungary) 

Projekt partner: Újkígyós (Magyarország) 

TOTAL 

Budget 
€ 489.230,00 out of which ERDF €  415.845,50  

€ 489.230,00 amelyből ERDF €  415.845,50  

Summary 

Main activities: 

- 3 joint simulation exercises in Zerind (70 volunteers) 

- a certified training course for 2 Zerind volunteers 

- training for volunteer firefighters (20 participants) 
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- 2 joint workshops for better collaboration for at least 15 

relevant actors in the border area Zerind -Újkígyós  

- developing common risk prevention and mitigation plan  

- awareness-raising campaigns for the local population, 

minimum of 200 people (simulated exercise exercises, educational 

activities, presentation of intervention teams and their activities to 

the local population) 

- purchase of specific equipment (intervention machine, firefighting 

suit, etc.). 

Project results: 

- 14,474 people will have with better-equipped emergency services 

in the Zerind area 

- 13,680 people  will have better-equipped emergency services in 

the Újkígyós area 

 

Fő tevékenységek 

- 3 közös gyakorlat Zerindben (70 önkéntessel) 

- 2 zerindi önkéntes számára tanúsított tanfolyam 

- önkéntes tűzoltók képzése (20 résztvevő) 

- 2 közös workshop a jobb együttműködés érdekében 

legalább 15 érintett szereplő számára a Zerind -Újkígyós 

határ menti területein 

- közös kockázatmegelőzési és -csökkentési terv kidolgozása 

- figyelemfelkeltő kampányok a helyi lakosság számára, 

legalább 200 fő (szimulált gyakorlatok, oktatási 

tevékenységek, beavatkozási csoportok bemutatása és 

tevékenységük a helyi lakosság számára) 

- speciális berendezések beszerzése (intervenciós gép, 

tűzoltó ruha stb.). 

 

Projekt eredményei: 

- A Zerind területén 14,474 lakos részesül jobb felszereltségű 

vészhelyzeti szolgáltatásokban 

- - 13 680 ember rendelkezik jobb felszerelésű 

segélyszolgáltatásokkal Újkígyóson 
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Projekt kód ROHU-398 

Projekt cím 

 

Határokon átnyúló policentrikus hálózat létrehozása és fejlesztése a képzés 

és támogatás számára, a turizmus és a kézműves határokon átnyúló 

szolgáltatások minőségének növelése céljából,  Bihor és Hajdú-Bihar 

megyékben  

Prioritási tengely 
3 – A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás 

támogatása (együttműködés a foglalkoztatás terén) 

Beruházási 

prioritás 8/b Foglalkoztatás növelése a támogatható területen 

Célkitűzés 

A projekt célja, hogy az endogén, természeti, kulturális és humán tényezőt 

alkalmazó képzések és szakosodások révén javítsa a foglalkoztathatóságot a 

támogatható területen. 

 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Bihor Destination Management Agency (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  Körösszegapáti Ortodox Parókia 

(Magyarország) 

 Roman Catholic Bishopric of Oradea (Románia) 

 Reformed Parish Bihor Episcopate (Románia) 

 Orthodox Parish of the Holy Spirit The Comforter 

(Románia) 

 Izbuc Monastery (Románia) 

Összköltségvetés € 2 718 105.80 melyből € 2 310 389.91 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

Fő tevékenységek: 

- képzési és támogatási központok policentrikus hálózatának 

létrehozása (6 képzési központ) 

- határon átnyúló együttműködés a munkaerő-piaci résztvevők 

között 

- integrált humánerőforrás-gazdálkodási stratégia kialakítása az 

alkalmazottak jobb foglalkoztathatósága érdekében, amely a 

Bihor és Hajdú-Bihar megyei turisztikai célpontok vonzerejének 

növelésére specializálódott  

- helyi potenciálon alapuló, helyi termékek/ szolgáltatások és a 

hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 

- 1020 ember képzése a turizmus, kultúrális turizmus és 

vendéglátás területén  
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- 2 workshop a turizmus és a vendéglátás területén érdekelt 

valamennyi szereplővel, hogy megvitassák az új technológiák 

jelenlegi tendenciáit és hatékonyságát ezen a területen 

- a turisztikai, kulturális és vendéglátóipari ágazatokban a 

foglalkoztatás előmozdítása, valamint a helyi termékek 

népszerűsítése a 22 esemény szervezésével a partnerekkel 

közösen 

- közös online alap létrehozása a turizmus és a vendéglátás 

humánerőforrás-szükségleteivel - internetes portál 

Projekt eredmények: 

- összesen 1048 résztvevő a közös foglalkozttási kezdeményezéseken és 

közös képzéseken  

-  22 esemény/ állásbörze és a helyi termékek népszerűsítése 

-  új (szak)képző centrumok a foglalkoztatás terén 

- 1 Integrált Humán Erőforrás Menedzsment startégia fejlesztése 
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Projekt kód ROHU-399 

Projekt cím Zöld készségek platformja a fenntartható foglalkoztatás fejlesztéséhez 

Prioritási 

tengely  

3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás 

támogatása 

Beruházási 

prioritás 8/b A foglalkoztatás növekedése a támogatható területen 

Célkitűzés 
A projekt tevékenysége a határokon átnyúló gazdasági fejlődés foglalkoztatási 

megközelítésének erősítését célozza, a magyarországi és romániai határ menti 

térségben, a munkaerőpiac kínálatának és keresletének kiegyensúlyozásával. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: : Ioan Slavici Kulturális és Oktatási Alapítvány 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  Szó-Tér Egyesület (Magyarország) 

            Novum Egyesület (Magyarország) 

Teljes 

költségvetés € 363 800.00 amelyből € 309 230.00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- Képzések, olyan vállalkozások számára, amelyek környezetbarát 

vállalkozásfejlesztést kívánnak megvalósítani; képzések munkavállalók számára 

A projekt által kidolgozandó és megvalósítandó képzési programok növelik a 

helyi lakosság foglalkoztathatóságát, és hozzájárulnak az új induló cégek 

létrehozásához olyan helyi lakosok számára, akik készek új üzleti ötletek 

megvalósítására.  

A projekt fő eredményei: 

Összesen 1950 fő részesül a kezdeményezésből és a képzésekből, a következők 

szerint: 

- - 350 résztvevő a vállalkozásoknak szánt képzésében 

- - 350 résztvevő a munkavállalóknak szánt képzésben 

- - 500 fő az online képzésben 

- - 750 zöld munkahely a környezetbarát vállalatoknál 

- - 1 közösen kidolgozott tanterv 

- - 2 képzési vonal 

- - 1 útmutató és 1 online képzési eszköz 
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Projekt kód ROHU-406 

Projekt cím 
Hatékony határmenti együttműködés a foglalkoztatottsági növekedés 

fejlesztéséért Arad és Békés 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 projekt fő célkitűzése egy fejlesztés megvalósítása a határmenti lakosok 

számára, amely segíti a foglalkoztatottság növelését, a vállalkozások 

munkaerőpiaci keresletének kielégítését és a munkaerőhiány 

megszüntetését, amely mind jellemző probléma a területen. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány  (Magyarország) 

 
Projekt Kedvezményezett:   Arad County Chamber of Commerce, 

Industry and Agriculture  (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
€ 1 139 428, amelyből € 968 513,80 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

A projekt tevékenységek (adatbázis, rendezvények, kommunikációs 

anyagok, eszközbeszerzés és felújítás) hozzájárulnak az általános és 

specifikus célkitűzésekhez és a foglalkoztatási helyzet javításához a 

magyar-román határterületen. A projekt célja, hogy egy adatbázis 

segítségével naprakész adatokkal szolgáljon a beruházási területeket és 

más adatokat illetően. Továbbá a számos szakmai rendezvény által a 

munkaerőpiaci szereplők (mind a keresleti, mind a kínálati oldalról) 

szoros kapcsolatot alakíthatnak ki egymással. Így a 

vállalkozások/befektetők munkaerőre lelnek, miközben a munkavállalók 

minőségi munkahelyet találhatnak a határ bármely oldalán. 

 A projekt főbb várható eredményei:  

A projekt főbb eredményei hozzájárulnak a Program szintű indikátorok 

eléréséhez. A fentebb kifejtett tevékenységek együttesen járulnak hozzá 

a munkaerőpiac és a gazdaság fejlesztéséhez az érintett területen, 

valamint a vállalatok és a lakosság megmozgatásához és a határon 

átnyúló kapcsolatok erősítéséhez. 

 


