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Projekt kód ROHU-72 

Projekt cím Határokon átnyúló hálózat a katasztrófaelhárítás és a veszélyhelyzetek 

kezelése érdekében 

Prioritási 

tengely 

5 - A kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés javítása 

(együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés területén) 

Beruházási 

prioritás 

5/b A konkrét kockázatok kezelésére irányuló beruházások ösztönzése, a 

katasztrófaelháritás biztosítása és a katasztrófakezelési rendszer 

fejlesztése 

Célkitűzés 

A határokon átnyúló intézményi hálózat és a kölcsönös segítségnyújtás 

fejlesztése, a vészhelyzetek megelőzésének és elhárításának javítása, a 

konkrét kockázatok kezelése által, a katasztrófakezelési rendszerek 

kiépítése az elhárítás biztosítása érdekében 

Konkrét célkitűzések: a határokon átnyúló beavatkozási kapacitás 

növelése közösen azonosított kockázati helyzetekben; az intézményi 

kapacitás megerősítése; a polgárok valamint a szakmai- és önkéntes 

személyzet képzésének ösztönzése a különböző típusú veszélyek 

elhárítása érdekében; a közös műveleteket követő további intézkedések 

meghatározása súlyos katasztrófák esetén; a határokon átnyúló 

katasztrófaelhárítási kapacitás javítása közös kockázatkezelési stratégia 

kidolgozása révén. 

 

Partenerség  Vezető Kedvezményezett: Közösségek közötti Fejlesztési Egyesület a 

Vészhelyzetek Kezelésére (Románia) 

 

Kedvezményezettek:  

Arad Megye Közigazgatási Egység (Románia) 

Temes Megye Közigazgatási Egység (Románia) 

DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft. (Magyarország) 

Önkéntes Tűzoltók Egyesülete Mórahalom (Magyarország) 

Teljes 

költségvetés   2 682 782,50 euró, melyből 2 280 365,12 euró ERFA támogatás 

Összegzés  

A projekt keretén belül várhatóan a következő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra: 

- speciális működési és intervenciós felszerelések vásárlása 

- közös tanterv kidolgozása a hallgatók számára 

- közös oktatói továbbképzések szervezése a kockázat-megelőzés és  

   a vészhelyzetek területén történő képzések biztosítása  

   érdekében 

- olyan közös táborok és versenyek szervezése melyeknek témája a  

  vészhelyzet-és katasztrófakezelés 

- közös képzések szervezése a szakemberek és az önkéntesek     

   számára 
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- közös szeminárium, gyakorlati alkalmazás és társadalom-tudatosító  

   kampány szervezése 

- 6 munkaműhely szervezése 

-  Kockázatkezelési stratégia kidolgozása az elvégzett elemzések és a  

   workshopokon levont következtetések alapján 

 

A projekt várható eredményei:  

- jobb vészhelyzeti reagálási szolgáltatások biztosítása 770.906 személy 

számára a következőképpen: 

 769 456 ember részesül majd intervenciós felszerelésekben 

 630 résztvevő a közös oktatási tevékenységeken 

 580 résztvevő a tapasztalatcseréken 

 240 résztvevő a munkaműhelyeken 

  


