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Projekt kód ROHU-183 

Projekt cím SAFE BORDER, SAFER LIFE // Biztonságos határ, biztonságosabb élet 

Prioritási 

tengely 

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 a román-magyar határon átnyúló 

együttműködés javítása a migráció kezelésével foglalkozó intézmények 

között. A projekt megvalósítása hozzájárul majd a Program 11/b 

specifikus célkitűzéséhez, mely az intézmények és közösségek 

fenntartható határon átnyúló együttműködését kívánja erősíteni. E 

határon átnyúló együttműködés intenzívebbé tétele által a projekt négy 

kedvezményezettje, a Prefecture of Bihor county, a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, a Regional Border Police Oradea valamint a Bihor 

County Police növelik majd adminisztratív kapacitásukat a migráció 

kezelésének vonatkozásában. 

Partnerség Vezető Kedvezményezett: Prefecture of Bihor county (Románia) 

 

Projekt Kedevezményezettek:  

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (Magyarország) 

Regional Border Police Oradea (Románia) 

Bihor County Police (Románia)           

TELJES 

költségvetés 

€ 287,904.85, amelyből € 244,719.12 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

 - eszközbeszerzés 

- rendőrségi alkalmazottak továbbképzése a határigazgatás terén 

- migrációs helyzetjelentés készítése a Bihar- Hajdú-Bihar régióra 

vonatkozóan 
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- egy Bihar megyei közös gyakorlati képzés megszervezése, és az ehhez 

szükséges lőtéri felszerelés beszerzése 

- képzések megszervezése 

- épületek renoválása és modernizációja  

 

A projekt fő várható eredményei a következők:  

- a projekt fő várható eredménye a migráció-menedzsmenttel 

foglalkozó intézmények jobb határon átnyúló együttműködése. 

A projektben részt vevő négy partner együttműködése végső 

soron egy megnövekedett adminisztratív kapacitást eredményez 

majd a migráció kezelésének vonatkozásában. Egy másik 

eredményként egy közös keretrendszer létrehozása várható, 

amely segíti majd a határigazgatásban és közrendben dolgozó 

rendőrségi alkalmazottak elméleti és gyakorlati továbbképzését 

a migrációval kapcsolatban. Az érintett intézmények 

szorosabbra fűzik együttműködésüket és jobban fognak majd 

reagálni a migráció által támasztott kihívásokra,  a 6 közös 

képzési modulnak köszönhetően. Ezen felül az együttműködést 

elősegíti majd a megbeszélések számának növekedése, a 

közösen megvalósított tevékenységek sora,valamint az 

információ és a tapasztalat kölcsönös megosztása. Továbbá a 

partner intézmények közös erőfezsítéseket tesznek annak 

érdekében, hogy a migráció által érintett határ menti lakosságot 

minél jobban informálják, és hogy kidolgozzanak egy 

helyzetjelentést a migráció témájában. 

 

 

  


