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Harmadik Korlátozott Felhívás - Teljes Pályázat 

Projekt kód  ROHU-446 FAF 

Projekt cím  
EduCultCentre 

A Kulturális és Történelmi Örökség Román-Magyar Határon-Átnyúló Oktatási 

Központja 

Prioritási 

tengely 

1 – A közös értékek és erőforrások együttes védelme és hatékony 

felhasználása 

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 

VK: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Csokonai Színház (Magyarország) 

PP3: Körösvidéki Múzeum (Románia) 

PP4: Várad Kulturális Folyóirat (Románia) 

A projekt 

költségvetése 

Összesen 10 172 739,24 euró, amelyből 8 398 518,43 euró ERFA támogatás 

VK: 5 001 223,88 euró ERFA, 588 320,45 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP2: 475 615,97 euró ERFA, 55 949,23 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP3: 2 349 761,42 euró ERFA, 359 315,84 euró nemzeti társfinanszírozás 

PP4: 571 917,16 euró ERFA, 87 461,55 EUR euró nemzeti társfinanszírozás 

Célkitűzés  
A projekt célja a közös román-magyar kulturális értékek és örökség 

fenntartható használata, védelme és továbbadása 

Hozzájárulás a 

mutatókhoz 

CO09 Fenntartható turizmus: A látogatások várható számának növekedése a 

támogatott kulturális és természeti örökség és látnivalók helyszínein: 25 056 

Összegzés 

A partnerek a következő kihívásokkal foglalkoznak: 

 a határon-átnyúló területeken a közös történelmi és kulturális örökség  

feldolgozásának, rendszerezésének és bemutatásának hiánya 

 a művészi képzések, mesterkurzusok és gyakorlati tanulási 

lehetőségek elégtelen infrastrukturális és intézményi háttere 

 

Főbb tevékenységek: 
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 multifunkcionális, román-magyar határon-átnyúló Kulturális és 

Történelmi Örökség Oktatóközpont létrehozása Debrecenben (változó 

nézőtérrel rendelkező gyakorlóterem, fekete szoba, oktatótermek, 

táncparkett);  

 a nagyváradi Körösvidéki Múzeum infrastrukturális fejlesztése (pl. új 

kiállítás, hologramok, multimédiás információs rendszer létrehozása);  

 a nagyváradi Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése (például a 

kulturális képzések és rendezvények biztosításához szükséges 

infrastrukturális és technikai feltételek megteremtése); 

 közös, határon-átnyúló kulturális tevékenységek megvalósítása a 

Csokonai Színház koordinációja alatt 

 

A Program Teljesítmény Mutatója: CO09 “Fenntartható turizmus: A látogatások 

várható számának növekedése a támogatott kulturális és természeti örökség és 

látnivalók helyszínein”. A ROHU-446 projekt hozzájárulása 25 056 fővel növeli 

a támogatott helyek látogatóinak számát. 

Főbb 

eredmények 

Beruházások: 

• VK: új, modern kulturális intézmény: A Kulturális és Történelmi 

Örökség Román-Magyar Határon Átnyúló Oktatási Központja. Változó és 

rugalmas funkciójú multifunkcionális teremek kialakítása (változtatható 

színtérrel rendelkező rendezvényterem, orfeum, baletterem, oktatótermek. 

  A beruházás 2 egymást kiegészítő pilléren alapszik: a meglévő örökség 

megóvása és új, közös kulturális értékek létrehozása. A beruházás értéke: 5,0 

millió euró. 

 • PP3: a Körösvidéki Múzeum modernizálása (belsőépítészeti munkálatok, 

új kiállítótermek kialakítása és felszerelése- teljes terület 3168 nm). 

Beruházási érték: 1,3 millió euró. 

 • PP4: a jelenleg Művelődési Házként működő épület felújítása és 

felszerelése annak érdekében, hogy határon átnyúló kulturális 

rendezvények, workshopok, képzések legyenek szervezhetők, nemcsak a 

projekt végrehajtásának időszakában, de a projekt lezárása után is. 

Beruházási érték: 0,6 millió EUR. 

 

Szoft-tevékenységek:  

A partnerek célja a kulturális oktatás és képzés elősegítése, közös kulturális 

tevékenységek szervezése által. Elsősorban a régióban élő és tanuló fiatalokat 

kívánják elérni és bevonni:n néhány tevékenység a tánc és a mozgás 

művészetére összpontosít,  javítja a tanulás folyamatát, valamint elemzi a 
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tánc és a mozgás  hatását az oktatásban (táncmódszertani műhely, „a  mozgás 

mint nyelv” oktatási program, táncantropológiai konferencia) . 

 Más tevékenységek integrálják a művészetet és az alkotó folyamatokat, a 

színházi oktatást és a drámapedagógiát, a régió mindennapjaiba (lásd: 

drámapedagógiai konferencia, nemzetközi ifjúsági művészeti táborok, 

művészeti találkozó fiatalok számára).  

E tevékenységek hozzájárulnak a kulturális értékek (pl. Kulturális archívum) 

fontosságának tudatosításához, valamint fokozzák a művészi kreativitást és 

az ismeretek átadását a román-magyar határ menti régióban. 

Concept note 

Projekt kód: ROHU-344 

Végrehajtási időszak: 2018 augusztus 1– 2019 január 31 

Teljes költségvetés: 49 296,00 euró, amelyből 41 901,60 euró ERFA támogatás. 

Tevékenységek a Teljes Applikáció kidolgozása érdekében. 


