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Projekt kód ROHU-72 

Projekt cím Határon átnyúló rendszer a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és 

vészhelyzetek kockázatkezeléséért 

Prioritási 

tengely 
5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés 

 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 

támogatása. 

Célkitűzés 
A határokon átnyúló intézményi hálózat fejlesztése, cseréje, megelőzése és 

enyhítése a vészhelyzetekben, a konkrét kockázatok kezelése, és a 

katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett:   

Közösségek közötti Fejlesztési Társulás a vészhelyzetek kezelésére (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:   

Arad Megyei Tanács (Románia)  

Timis Megyei Tanács (Románia) 

DKMT (Magyarország) 

Morahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés  2.682.782,50 euró, amelyből 2.280.365,12 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- speciális működési és intervenciós felszerelések beszerzése 

- közös tanterv kidolgozása a tanulók számára 

- közös kockázat megelőzés és vészhelyzet kezelés képzések szervezése 

oktatók számára  

- közös tábor és vészhelyzeti versenyek szervezése 

- közös képzés szervezése a szakemberek és az önkéntesek számára 

- közös szeminárium, gyakorlati alkalmazások, kampány megszervezése a 

lakosság tudatosságának növelése érdekében 

- 6 műhely megszervezése 

 - a kockázatkezelési stratégia kidolgozása az elvégzett elemzések és a 

workshopokon levont következtetések alapján 

A projekt várható eredményei: 

- 770 906 személy, akik számára továbbfejlesztett vészhelyzeti 

szolgáltatásokat nyújtanak, az alábbiak szerint: 

 769,456 ember részesül majd intervenciós felszerelésekben 

 630 résztvevő a közös oktatási tevékenységekben 

 580 résztvevő a tapasztalatcserében 

 240 résztvevő a műhelyeken 
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Projekt kód ROHU-122 

Projekt cím Határokon átnyúló hegymászás 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között 

Beruházási 

prioritás 

11/b2 - 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. 

Célkitűzés 

A projekt fő általános célja az olyan együttműködési kezdeményezések 

elősegítése, amelyek közelebb hozzák a civil szervezeteket az 

emberekhez, felépítik az együttműködést és erősítik a kapcsolatokat egy 

határokon átnyúló hegymászó bajnokság létrehozásával és határokon 

átnyúló hegymászó rendezvények szervezésével Nagyváradon (RO) és 

Zsombón (HU). 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Gecko Sport Klub (Románia) 

Projekt Kedvezményezett: Meteora Mászó csapat (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

79.861,50 euró, amelyből 67.882,27 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

 

- határon átnyúló sportmászó bajnokság szervezése 

- sportesemények szervezése 

- határon átnyúló mászó verseny szervezése 

- a hegymászás széles körű népszerűsítése az oktatási 

intézményekkel együttműködve 

- határon átnyúló szabadtéri hegymászó tábor szervezése speciális 

igényű gyermekek számára 

 

A projekt várható eredményei: 

- a civil szervezetek és a határokon átnyúló térségben élő emberek 

közötti együttműködés javítása és a kapcsolatok erősítése a 

sporton keresztül 
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Projekt kód ROHU-198 

Projekt cím Nyitott ajtók az európai kultúra és hagyományra  

Prioritási 

tengely 

 6 -  Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között 

 

Beruházási 

prioritás 

11/b - 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. 

Célkitűzés 

A projekt célja az élesdi és kabai közösségek közötti kapcsolatok 

erősítése. Ezt a fő célkitűzést két konkrét célkitűzés támogatja: a 

határ menti régió közös kulturális örökségének tudatosítása és a 

két közösség tagjai közötti személyes kapcsolatok erősítése. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Élesd városa (Románia) 

Project Kedvezményezett: Kaba Városa (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 74.055,00 euró, amelyből 62.946,75 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- "Nyitott határok" fesztivál, Élesden 

- Íjászverseny, őszi fesztivál és május 1-i ünnep Kabán 

 

A projekt várható eredményei: 

- 200 résztvevő a határon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben  
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Projekt kód ROHU-236 

Projekt cím 

Határon átnyúló egészségügyi együttműködés a hatékony 

megelőzés és a jobb minőségű egészségügyi szolgáltatások, 

valamint a hatékony rehabilitáció és rekreáció érdekében Békés és 

Arad megyékben 

Prioritási 

tengely 
 4 - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

Beruházási 

prioritás 

9/a – A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás. 

Célkitűzés 

A projekt célja a határ menti térség integrált fejlesztése, amely 

elősegíti az együttműködést, az elsősegélynyújtást, az életmentést, 

a gyors gyógyítást, a megelőzést, a rehabilitációt és a 

kikapcsolódást. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Békés Megyei Önkormányzat 

(Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvány 

(Magyarország) 

Dél- Kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Egyesület 

(Magyarország) 

Arad Megyei Tanács (Románia) 

TELJES 

költségvetés 308.660 euró, amelyből 262.361 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- készenléti egységeknek szánt berendezések fejlesztése Békés 

megyében  

- életmentő eszközök elhelyezése, az önkéntesek képzése az 

eszközök használatához, Android alkalmazás fejlesztése, 

programok végrehajtása  

- megelőzés, rehabilitációs és rekreációs központok létrehozása 

Békés megyében  

- a nyilvánosság biztosítása, marketing feladatok végrehajtása 

- szív- és érrendszeri fejlesztések az Arad Megyei Kórházban  
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A projekt várható eredményei: 

- határon átnyúló egészségügyi együttműködés 

- berendezések beszerzése, beruházás és szakmai programok 

végrehajtása 

- az érintett terület egészségügyi szintjének fejlesztése, a 

népesség aktivizálása és a határon átnyúló kapcsolatok 

megerősítése 
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Projekt kód ROHU-444 

Projekt cím Közösségek összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrával a román - 

magyar határ menti térségben 

Prioritási 

tengely 

2 - A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk 

keresztmetszetek megszüntetése 

Beruházási 

prioritás 

7/b - A regionális mobilitás elősegítése a másodlagos és harmadlagos 

csomópontok TEN-T infrastruktúrával történő összekapcsolásán 

keresztül, multi modális csomópontokkal együtt. 

Célkitűzés 
A projekt fő általános célja a határon átnyúló hozzáférhetőség 

javítása a harmadlagos csomópontok csatlakoztatásával a TEN-T 

infrastruktúrához 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Arad Megye (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek:   

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország)  

Curtici Városa (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

13.836.221,00 euró, amelyből 11.760.787,85 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

 - a Curtici - Sanmartin megyei út korszerűsítése 

 - a Sanmartin-Socodor megyei út korszerűsítése 

 - a Socodor-Nadab út kiépítése 

 - körgyűrű kiépítése 

 

A projekt várható eredményei: 

- 20,06 km út korszerűsítése 

- 12,144 km út építése 

- az építési és korszerűsítési munkák kedvezményezettei 26.601 

lakos 

- a projekt 160 513–re növeli a TEN-T infrastruktúrához 

csatlakoztatott lakosság számát 
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Projekt kód ROHU-445 

Projekt cím Román-magyar határon átnyúló előadó művészeti kulturális 

inkubátor 

Prioritási 

tengely 

1 - Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása 

Beruházási 

prioritás 

6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése. 

Célkitűzés 
A határ menti térség vonzerejének erősítése az előadó művészet 

közös kulturális értékeinek megteremtésével, felhasználásával és 

előmozdításával. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Csokonai Színház (Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek:   

Debrecen Megyei Jogú Város (Magyarország) 

Szigligeti Színház (Románia)  

TELJES 

költségvetés 

7.495.587,00 euró, amelyből 6.320.183,46 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

- amatőr színházak támogatása - színházi műhelyek 

- előadás csere 

- színházi archívum létrehozása 

- „Színészek és nyelvük” workshopok szervezése 

- interaktív kiállítás létrehozása a színházi kultúrákról 

- a világítási rendszer beszerzése 

 

 

A projekt várható eredményei: 

- a határokon átnyúló együttműködés megerősítése a kulturális 

intézmények között, a művészek és a kulturális szakemberek 

bevonásával 

- a kulturális-színházi örökség hatékonyabb népszerűsítése a 

lakosság körében 

- a RO-HU határ menti térség vonzerejének növelése a közös 

előadó művészet fejlesztésével 

- a kulturális örökség kölcsönös megismerése és megértése 

Romániában és Magyarországon 

- a foglalkoztatás növelése a munkalehetőségek teremtése révén 
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Projekt kód ROHU-446 

Projekt cím Román-magyar határon átnyúló kulturális és történelmi örökség 

oktatás központ 

Prioritási 

tengely 

1 - Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása 

Beruházási 

prioritás 

6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése. 

Célkitűzés 

A beavatkozás általános célja a közös RO-HU kulturális értékek és 

örökség fenntartható használata, védelme és átadása a határ 

menti térség közös kulturális örökségéhez való hozzáférés 

javításával, a román-magyar közös kulturális értékek tudatosítása, 

a kulturális / művészeti kreativitás és a tudás átadásának fokozása 

a régióban. 

Partnerség 

 

Vezető Kedvezményezett: Debrecen Megyei Jogú Város 

(Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek:  

Csokonai Színház (Magyarország) 

Țării Crișurilor Múzeum (Románia) 

"Nagyvárad" Kulturális Magazin (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

10.172.739,24 euró, amelyből 8.398.518,43 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei: 

 - közös határon átnyúló kulturális tevékenységek 

 - a román-magyar határon átnyúló kulturális és történelmi 

örökség oktatási központjának létrehozása Debrecenben 

- a Tarii Crisurilor Múzeum fejlesztése 

- a nagyváradi Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése 

 

A projekt várható eredményei: 

- jobb feltételek biztosítása a közös kulturális örökség 

kézzelfogható elemeinek védelméért, létrehozásáért és 

előmozdításáért  

- közös és integrált idegenforgalmi célpont, amely több belföldi és 

külföldi látogatókat vonz 

- vadonatúj képzési anyagok és módszerek kidolgozása, tesztelése 

és terjesztése 

 

 


