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Projekt kód ROHU-179 

Projekt cím 
Adminisztratív híd a román-magyar határ menti régió városai 

között 

Prioritási 

tengely 

6 - Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és 

állampolgárok között (Intézmények és közösségek 

együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b1- A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, 

valamint a hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése, hogy növelje a határon átnyúló szakmai 

együttműködéseket a határvidék kis és közepes települései 

között, így hozzájárulva az általuk nyújtott közszolgáltatások 

minőségének javításához. A projekt célja továbbá, hogy építsen a 

határvidéken felfedezett jó gyakorlatokra, illetve hogy javítsa a 

helyi közigazgatási tevékenységek általános minőségét. Ezáltal a 

projekt lehetővé teszi a közösségek számára, hogy olyan 

környezetet hozzanak létre, amely ösztönzi a közösségek szociális 

és gazdasági fejlődését, és hozzájárul a határtérségben az 

életminőség javításához. 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Élesd városa (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

Sinteu község (Románia) 

Marghita városa (Románia) 

Szarvas Város Önkormányzata (Magyarország) 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) 

 

TELJES 

Költségvetés 

€ 362.500,00, amelyből € 308.125,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt főbb várható tevékenységei: 

- határőn átnyúló tapasztalatcsere 

- Élesd község kapacitásának fejlesztése a helyi költségvetés 

tervezése és megvalósítása terén – workshopok 

- egy közös stratégia létrehozása a kisebb román és magyar 

települések határon átnyúló együttműködésének erősítése végett 

- az IT eszközök használatának növelése Sinteu községben 

- Marghita község IT kapacitásának javítása 

- a helyi döntéshozó szervek közös találkozója 

- az átlátszóság növelése Szarvas városban 

- a részvételi kormányzás feltételeinek javítása (Berettyóújfalu) 

 

A projekt főbb várható eredményei:  

- a fő eredmény a projekt által létrehozott határon átnyúló 

együttműködési mechanizmusban valósul meg, melynek célja 

a határ menti kis és közepes települések által nyújtott 

közszolgáltatások minőségének javítása és összehangolása. A 
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projekttevékenységek által megvalósuló intenzív 

tapasztalatcsere és tudásátadás szakmai kapcsolatokat hoz 

majd létre a partnerintézmények között. A számos workshop 

és találkozó (10 találkozó 15 hónap alatt, további 2 közös 

informális helyi önkormányzati gyűlés) szilárd alapokra 

helyezi majd a résztvevők közti gyakorlati kommunikációt. 

 

 

  

 

 

 

 

 


