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Projekt kód ROHU-158 

Projekt cím Határokon átnyúló befogadó tér és tudásközpont fejlesztése 

 

Prioritási 

tengely 

6 – Határokon átnyúló együttműködés támogatása (Intézmények 

és állampolgárok közötti együttműködés) 

 

Beruházási 

prioritás 

11/b1 - A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint 

a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív 

együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti 

együttműködés támogatásával. Intézmények együttműködése. 

Célkitűzés 

A beavatkozás középpontjában az olyan kezdeményezések 

segítése áll, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, 

együttműködést építenek és erősítik a kapcsolatot a határmentén 

élő közösségekkel, ezzel mintegy előmozdítva a fenntartható 

fejlődést.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Zöld 14 - Békés - Bihor Eurorégió 

Fenntartható Fejlődéséért Egyesület (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezett: EXCELSIOR Egyesület (NGO) (Románia)  

TELJES 

költségvetés 

74.725,00 euró, amelyből 63.516,25 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

 

 - Nyári Eco-Táborok és Eco- Klubok szervezése Aradon és 

Békéscsabán 

 - az Ifjúsági Inklúzív Tér fejlesztése 

 - határon átnyúló ökopiac és szabadidős események (Levendula 

öko - Fesztivál) 

 

A projekt várható eredményei: 

- az tervezett intézkedések támogatják a kulturális 

sokszínűséget és a közös hagyományokat előmozdító és 

megőrző kezdeményezéseket és eseményeket- helyi civil 

társadalom bevonásával-. A projekt eredményei a kulturális, 

sport-, ifjúsági és egyéb szabadidős tevékenységek területén a 

civil szervezetek kis léptékű együttműködési 

kezdeményezéseiből származnak  
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Projekt kód ROHU-208 

Projekt cím A határokon átnyúló folyók minőségirányításának javítása: Criș 

(Körös), Maros (Maros) és Tisa (Tisza) 

Prioritási 

tengely 

1 - Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása 

 

Beruházási 

prioritás 

6/b - Befektetés a vízügyi ágazatba 

Célkitűzés 

A „Cris (Körös), Maros (Maros) és Tisza (Tisza)” határokon átnyúló 

folyók minőségirányításának javítása” című projekt általános 

célkitűzése a „Határon átnyúló folyó minőségének javítása” című 

program célkitűzéséhez kapcsolódik.  

Partnerség 
Vezető Kedvezményezett: Aradi Vízügy (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

4.060.327,24 euró, amelyből 2.549.744,47 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- laboratóriumi berendezések beszerzése 

- technológiai kontroll és kutatási tevékenységek 

- 4 szennyvíztisztító létesítmény fejlesztése Romániában 

A projekt fő eredményei: 

- 6 mérési pont pozitív befolyásolása a beavatkozások révén 

- az Ineu szennyvíztisztító telepéből származó kiömlött 

szennyvíz minőségének javítása, amely beruházási 

beavatkozások révén hozzájárul a folyó vízminőségének 

javításához a "Hydro Ineu állomás" mérési pontján 

- a Lipova szennyvíztisztító telepéből származó szennyvíz 

minőségének javítása, amely beruházási beavatkozások révén 

hozzájárul a folyó vízminőségének javításához a "Radna / 

Lipova" mérési ponton 

- az Arad szennyvíztisztító telepéből kibocsátott szennyvíz 

minőségének javítása, amely beruházási beavatkozások révén 

hozzájárul a folyó vízminőségének javításához a "Zadareni" 

mérési ponton 

- a Gurahont szennyvíztisztító telepéből kibocsátott szennyvíz 

minőségének javítása, amely beruházási beavatkozások révén 

hozzájárul a folyó vízminőségének javításához a "Cil" mérési 

ponton 

- a Szegedi szennyvíztisztító telepből kibocsátott szennyvíz 

minőségének javítása, amely beruházási beavatkozások révén 
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hozzájárul a folyóvízminőség javításához a „Tiszasziget, 

Államhatár” mérési ponton 

- az Algyő szennyvíztisztító telepéből származó kibocsátott 

szennyvíz minőségének javítása, amely beruházási 

beavatkozások révén hozzájárul a folyó vízminőségének 

javításához a „Szeged Tápé, komp” mérési ponton 
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Projekt kód ROHU-224 

Projekt cím A közös érdekű belső vízrendszer fejlesztése a Mureşel-Csatornán, 

Ier Összekötő Csatornán és az Ier Csatornán 

Prioritási 

tengely 

1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása 

Beruházási 

prioritás 

6/b - A határmenti folyók és a felszín alatti víztestek továbbfejlesztett 

minőségvédelme 

Célkitűzés 
A határokon átnyúló folyók minőségi irányításának javítása Arad és 

Békés megye területén a vízügyi infrastruktúrába és a határokon 

átnyúló irányításba történő beruházások révén.  

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett:  

National Agency of Land Improvements (Románia) 

Projekt Kedvezményezett:  

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

1.890.017,55 euró, amelyből 1.606.514,91euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

 - 3 eltömődött vízcsatorna: A hidrotechnikai konstrukció 

rehabilitációja a 3 vizsgált csatorna mentén 

 - a Muresel SP szivattyúállomás rehabilitációja 

- kanton és az adminisztratív központok rehabilitációja 

- csatorna kotrók, tartozékok 

- a szivattyútelep villamosítása 

- megfigyelő állomás kiépítése 

 

A projekt fő eredményei: 

- a projekt fő célkitűzése a közös értékek és erőforrások közös 

védelme és hatékony felhasználása a nemzeti határokon 

áthaladó Cigányér víztestben. A projekt fő célkitűzése a 6 / b 

beruházási prioritás, a „ Befektetés a vízágazatba az uniós 

környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése és 

a tagállamok által azonosított, az ezen követelményeken 

túlmutató beruházások kezelésére, a következő célkitűzésnek 

megfelelően: „A határokon átnyúló folyók és felszín alatti 

víztestek minőségének javítása”  
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az Interreg V-A Románia – Magyarország program keretében 

benyújtott pályázati felhívás alapján, mely a román és a magyar 

partnerek szoros együttműködésére lett kialakítva.  

Továbbá a jelen projekt célja a határokon átnyúló 

együttműködés a vízminőség javítása terén a román és a 

magyar vízgazdálkodási szervezetek, a nemzeti és 

közigazgatási határok közötti intenzív együttműködés 

előmozdításával.  

A csatornaágyak rehabilitációjával és a környezetbarát és 

hatékony vízellátás megvalósításával a Cigányka-ér határokon 

átnyúló víztest vízminősége javulni fog. 
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Projekt kód ROHU-331 

Projekt cím 
Határon átnyúló kapcsolatok a professzionális karrierfejlesztésért 

a határmenti régióban 

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 minőségi foglalkoztatás növelése a 

határon átnyúló programterületen olyan keretfeltételek 

megteremtése által, amelyek lehetővé teszik a Bihar és Békés 

megyében fellelhető tehetségek jobb hasznosítását. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Don Orione Beneficence Charity Society 

(Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Bihar Megyei Foglalkoztatási Hivatal (Románia)  

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország) 

Békés Megyei Kormányhivatal (Magyarország) 

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.561.094,80 euró, amelyből 2.176.930,58 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- hiányszakmák azonosítása a munkapiacon 

- szakmanépszerűsítő rendezvények szervezése, részletes 

betekintéssel az egyes szakmákba 

- gyakorlati információk nyújtása a vállalkozásról, mint a klasszikus 

állások alternatívájáról (pl. állásbörzék, konferenciák) 

- okostelefon-applikáció kifejlesztése 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- karriertanácsadói hálózat létrehozása, amely a fiatalokat 

célozza szolgáltatásaival 

- két karriertanácsadási információs központ létrehozása 

Nagyváradon és Békéscsabán 

- a munkaerőpiac és mobilitás láthatatlan gátjainak csökkentése 
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Projekt kód ROHU-348 

Projekt cím Híd a határon átnyúló munkaerőpiachoz 

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 nemzetközi munkaerő-mobilitás 

növelése a román-magyar határ menti területen. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Diaspora Alapítvány (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Esélyt a Szórványnak Alapítvány (Magyarország) 

Kulturális és Szabadidős Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
260.554,79 euró, amelyből 221.471,56 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- egy speciális képzési tananyag kidolgozása, amely egy közös 

módszertanon alapszik a román és magyar, mint idegen nyelvek 

oktatása kapcsán.  

 - mindhárom partner létrehoz egy-egy megfelelő képzési 

létesítményt: PP2 egy tantermet Bordányban, PP1 egy képzési 

központot Nagybánhegyesen, az VP pedig egy képzési központot 

Temesváron. Ezek a területek megfelelően fel lesznek szerelve a 

képzési tevékenységhez igazodva. 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- tananyag a román és a magyar nyelv idegen nyelvként való 

oktatásához 

- a nyelvtanfolyamok akkreditációja 

- a két ország jogrendszeréről szóló magyarázóanyag 

- 88 résztvevő a képzéseken (24-24 Csongrád és Békés 

megyéből, 40 Temes megyéből), mint a projekt fő végső 

kedvezményezettjei 

- weboldal, amelyen elérhetőek a határon átnyúló munkaerő-

mobilitást elősegítő eszközcsomagok 

- hatékony képzési létesítmények 
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Projekt kód ROHU-401 

Projekt cím 
Az egészségügyi ellátási normák javítása a határ menti területeken 

a kardiovaszkuláris és nőgyógyászati betegségek megelőzésében, 

azonosításában és kezelésében 

Prioritási 

tengely 
4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az 

egészségügyben és a megelőzésben) 

Beruházási 

prioritás 
9/a - Fejlesztett megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások 

a támogatható területen 

Célkitűzés 

A project fő célkitűzése, hogy javítsa a megelőző és gyógyító szív- 

és érrendszeri, továbbá nőgyógyászati egészségügyi 

szolgáltatásokat Temes, Bihar és Hajdú-Bihar megyékben, 

valamint javítsa az e szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Temesvári Szív- és érrendszeri 

Betegségek Intézete (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

Nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház (Románia) 

Debreceni Egyetem (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 3.000.000,00 euró, amelyből 2.550.000,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- két szív- és érrendszeri sebészeti helyiség és a kardiológia 

sterilizáló részleg felszerelése a szükséges eszközökkel a 

Temesvári Szív- és érrendszeri Betegségek Intézetében 

- egy műtő részleg, továbbá 10 betegszoba felszerelése 

Nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Szülészeti és 

Nőgyógyászati Részlegén 

- a Debreceni Egyetem részére szükséges orvosi 

eszközök/felszerelések beszerzése 

- promóciós egészségügyi szűrés és információ nyújtása a 

gyakori betegségek megelőzésére és diagnosztizálására a 

támogatható területen 

- tevékenységek a hátrányos helyzetű csoportok 

egészségügyi infrastruktúrához való jobb hozzáférése 

érdekében 

- tudás-, tapasztalatcsere és kapacitás bővítés a projekt 

partnerek között 

A projekt fő eredményei: 

- 1,601,222 lakos hozzáférése a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokhoz 

- 7 egészségügyi részleg új, modern eszközökkel való 

felszerelése 

 


