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Harmadik korlátozott hívás – Teljes Pályázat 

Projekt kód ROHU-445 FAF 

Projekt cím CBC inkubátor - Román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az 

előadó-művészet számára 

Prioritási 

tengely 

1 –  A közös értékek és erőforrások közös megóvása és hatékony 

felhasználása 

(Együttműködés a közös értékek és erőforrások védelme és hatékony 

felhasználása érdekében) 

Beruházási 

prioritás 
6/c:  A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése 

és fejlesztése 

Végrehajtási 

időszak 36 hónap (2019 június 1– 2022 május 31) 

Partnerség 
LB: Csokonai Színház-Debrecen (Magyarország) 

PP2: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Magyarország) 

PP3: Szigligeti Színház-Nagyvárad (Románia) 

Projekt 

költségvetése 

Teljes költségvetés: 7 495 587,00 euró, amelyből 6 320 183,46 euró ERFA 

támogatás 

LB: 496 610,97 euró ERFA, 58 418,98 euró nemzeti társfin. 

PP2: 4 999 523,88 euró ERFA, 588 120,47 euró nemzeti társfin. 

PP3: 824 048,61 euró ERFA, 126 011,00 euró nemzeti társfin. 

Célkitűzés A projekt célja a román-magyar határvidék vonzerejének növelése, közös 

előadó-művészeti értékek megteremtése és népszerűsítése által. 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 
A kulturális és természeti örökség megtekintését célzó látogatások számának 

növelése: 18 462 

Összegzés 

A partnerek a következő kihívásokkal foglalkoznak: 

 a művészetek közös értékeinek megóvása, fejlesztése és 

népszerűsítése számára szükséges infrastruktúra és szakmai háttér 

hiánya 

 a határ menti színházak összekapcsolódásának hiánya. 

 

A projekt mutatói:  

 18.462-vel nő a látogatások száma egy, az előadó-művészet számára 

létrehozott román-magyar határon átnyúló kulturális inkubátor 

felállítása által (Debrecenben); a nagyváradi Szigligeti Színház 

infrastruktúrájának fejlesztése által, és azon, határon átnyúló közös 

kulturális események megvalósítása által, amelyeket a debreceni 

Csokonai Színház koordinál. 
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Főbb 

eredmények 

 

Beruházások: 

 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (PP2): 

Román-magyar Határon Átnyúló Előadó-művészeti Kulturális 

Inkubátor létrehozása az épület felújítása/ lebontása és 

helyreállítása által, új, multifunkcionális kulturális intézményként 

betöltött szerepével összhangban. Az intézmény színpad-technikai 

rendszerekkel való felszerelése (forgószínpad, modern fénytechnika 

és új hangzástechnika), liftek beszerzése, közművesítés, bútorozás, 

stb. A 4796,22 nm alapterületű, 8 szinten elrendezett épület 

alapfunkcióját a nagyszínpad és a 350 fős nézőtér biztosítja, mely 

arénához hasonló különleges teret hoz létre. Ezen tér ideálissá teszi a 

csarnokot zenei darabok bemutatására.  A beruházás értéke: 5 millió 

euró. 

 Szigligeti Színház (PP3): a színpadi tér infrastruktúrájának és a 

nagyváradi Állami Színház (melyben a Szigligeti Színház is működik) 

színpadi technológiájának fejlesztése. A beruházás nagyobb 

rugalmasságot biztosít a kulturális előadások szervezésében, és 

magában foglalja a színpadi infrastruktúra felújítását, beleértve az 

alagsort, a padlót és a kapcsolódó elektromos hálózati 

berendezéseket, az új technikai berendezések és a színpad 

működtetéshez szükséges felszerelések rendszerének összeállítását, 

ideértve a forgószínpadot, a világítási rendszereket valamint a függöny 

mozgatási rendszert és a színpadi audio-vizuális rendszert is. 

A beruházás teljes értéke: 1,02 millió euró. 

 

A három partner együttműködve létrehoz egy fenntartható RO-HU 

kulturális hálózatot, legfőképp az előadó-művészet terén. A 14 

munkaműhelyt és 16, határ menti színházak részvételével megvalósuló, 

előadáscserét magába foglaló eseménysorozat megszervezése által 

támogatja az amatőr színházakat, Létrejön továbbá egy arhivum és egy 

interaktív kiállítás a színházak előadásaiból, megszervezésre kerül 7 

munkaműhely a színészek számára és 15 munkaműhely a műfordítók 

részére. 

A beruházás teljes értéke: 0,48 millió euró.  

Concept note 

Projekt kód: ROHU-343 

Kivitelezési időszak: 2018 augusztus 1– 2019 január 31 

Teljes költségvetés: 46 180,00 euró, melyből 39.253,00 euró ERFA támogatás. 

A Teljes Projekt kidolgozásához kapcsolódó tevékenységek. 


