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Első Nyílt Pályázat- Normál Prokejtek 

Projekt kód ROHU-41 

Projekt cím SafeArea- Jobb katasztrófavédelem a határon átnyúló területek 

közösségeinek biztonságáért 

Prioritási tengely 5–Kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem  

 (Együttműködés a kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén) 

Beruházási 

prioritás 

5/b– Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Megvalósítási 

időszak 
21 hónap (2018 április 1 – 2019 december 31) 

Célkitűzés 

A ROHU 41 projekt fő célja a tűzesetek elhárításának és a mentési 

műveleteknek a fejlesztése, a határ menti térség következő 11 

településén: Valcani, Dudestii Vechi és Sannicolau Mare (Románia), 

valamint Földeák, Óföldeák, Pitvaros, Kiralyhegyes, Kiszombor, 

Apátfalva, Magyarcsanád és Csanádpalota (Magyarország). 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Valcani Község (Románia) 

Projekt partner: 

PP2: Földeák Község Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 434 151, 60 euró, melyből 369 028, 86 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt célja, hogy olyan jól képzett önkéntes tűzoltók legyenek, akik 

olyan professzionális eszközökhöz és felszerelésekhez férnek hozzá, 

amelyekre katasztrófák esetén nagy szükség van, és nemcsak a 

felszereléseket használják, hanem azt a felbecsülhetetlen tudást is, 

mely az akcióterv kidolgozására és a tűzesetek elhárításában fontos jól 

bevált gyakorlatok alkalmazására vonatkozik. 

 

Főbb tevékenységek: 

 6 figyelemfelkeltő kampány szervezése legalább 150 tanuló 

számára–VK 

 3 figyelemfelkeltő kampány szervezése 90 szülő számára –VK  

 3 közbiztonsági nap szervezése Valcani, Sannicolau Mare és 

Dudestii Vechi  településeken -VK 

 12 figyelemfelkeltő kampány szervezése legalább 300 ember 

számára - PP2 
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 8 figyelemfelkeltő kampány szervezése 240 szülő számára - PP2  

 3 közbiztonsági nap szervezése 3 különböző településen 

Csongrád megyében - PP2  

 12 kiképzés megszervezése 30 önkéntes tűzoltó számára- VK 

 1 közös beavatkozási protokoll kidolgozása -VK  

 Speciális járművek és felszerelések vásárlása vészhelyzet esetére 

(1 tűzoltóautó és 6 védőfelszerelés) -VK  

 6 képzés szervezése 33 helyi önkéntes számára - PP2  

 3 közös gyakorlat szervezése 63 önkéntes számára (33 Foldeák, 

30 Valcani) -PP2 

 Veszélyhelyzeti felszerelés (1 tűzoltóautó és 7 szivattyú) 

beszerzése- PP2 

 

A projekt Eredmény mutatója: 5 / b 1: Lakosság, melyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek. 

 A ROHU-41 projekt révén 36 900 embert védenek fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredménye a jobban felszerelt és kiképzett önkéntes 

tűzoltó egységekhez kapcsolódik, amelyek készen állnak a cselekvésre, 

a határon átnyúló térség 11 helységében: Valcani, Dudestii Vechi és 

Sannicolau Mare (Romániában), valamint Foldeák, Ófoldeák, Pitvaros, 

Királyhegyes, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád és Csanádpalota 

(Magyarországon). A projekt eredményei kapcsolódnak a tanulók és 

szülők számára szervezett figyelemfelkeltő kampányokhoz és a projekt 

keretében szervezett közbiztonsági napokhoz is. Ezenkívül a 

projektpartnerek közös beavatkozási protokollt készítettek. 

 


