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2.-ik Stratégiai Pályázati Felhívás - Koncepció és teljes pályázat                                                               

Prioritási tengely 

9/a – Befektetés olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrákba amik 

hozzájárulnak a helyi, regionális és nemzeti fejlődéshez, az egészségügyi 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez , előmozdítják a szociális beilleszkedést  

hozzáférést biztosítva a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz és 

segítik az átmenetet az intézmény-alapú szolgáltatásoktól a közösségi 

szolgáltatások felé. 

Projekt cím 

Határokon átnyúló egészségügyi együttműködés a hatékony megelőzés és a 

jobb minőségű egészségügyi szolgáltatások, valamint a hatékony rehabilitáció 

és rekreáció érdekében Békés és Arad megyékben 

Projekt szám ROHU-236 CN 

Partnerség 

LP:  Békés Megye Önkormányzata 

PP2: Mentőcsapat Alapítvány a Dél-Békési sürgősségi esetekhez 

PP3: Délkelet-magyarországi Speciális-mentő Szolgálat Egyesülete 

PP4: Arad Megyei Tanács 

Teljes  ERDF 

költségvetés 

€  262 361 CN 

€ 11 435 175,80   becsült összeg FAF 

 

Célkitűzések 

 

A projekt célja az integrált, határokon átnyúló fejlesztésének megvalósítása, az 

elsősegélynyújtás-, az életmentés-, a gyors gyógyulás-, a megelőzés-, a 

rehabilitáció- és a kikapcsolódás terén azon határmenti közösségek számára 

amelyek elősegítik az együttműködést a  régióban. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

Egészségügyi osztályok száma amelyek részesülnek a felszerelés 

modernizálásában : 17 

Lakosok száma akik hozzáférhetnek a jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz 

(személy) : 792 431  

Összefoglaló 

 A projekt a következő kihívásokat célozza meg a támogatható területen: 

 az egészségügyi együttműködés szükségessége a térségben (közös 

projektek, 

gyakorlatok, programok) tapasztalatcsere, ismeretek átadása és a 

hatékony határokon átnyúló kommunikáció biztosítása révén 

 

A projekt fő tevékenységei: 

 16 készenléti egység felszerelésének fejlesztése Békés megyében (LP); 

 életmentő eszközök elhelyezése, az önkéntesek képzése az eszközök 

használatához, Android alkalmazás fejlesztése digitális asszisztensként, 

programok és tartalomelemek végrehajtása (PP2); 

  prevenciós, Rehabilitációs és Rekreációs Központok létrehozása Békés 

megyében (PP2, PP3); 

  a nyilvánosság biztosítása, marketing feladatok elvégzése (PP3);  

  kardiovaszkuláris fejlesztések az Arad Megyei Kórházban (PP4. 

 

A Projekt főbb várható eredményei a következők:  

 az érintett terület egészségügyi szintjének fejlesztése, a közösségek 

bevonása, a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése   
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 hatékonyan és eredményesen támogassa az egészségügyi 

fejlesztéseket, az életmentést, az elsősegélyt, a gyors beavatkozást és a 

halálesetek leggyakoribb 

okainak (hirtelen szívhalál, szív- és érrendszeri betegségek) megelőzését  

 a tudás terjesztése, az életmentő tudás átadása és a fiatalok 

hozzáállásának kialakítása; 

 a nemzetközi kapcsolatok megerősítése és az egészségügyi 

kommunikáció szintjének javítása  

 jobb vészhelyzeti reagálás.. 


