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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-48 

Projekt cím DIRCCES- Az integrált reagálási kapacitás fejlesztése a határon átnyúló 

vészhelyzetek kezelésére 

Prioritási tengely 5- Kockázat- megelőzés és a 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 (2019 október 1 - 2021 június 30) 

Célkitűzés 

A DIRCCES projekt átfogó célja a határon átnyúló régió lakossága 

biztonságának növelése, valamint a természeti katasztrófák társadalmi, 

gazdasági és környezeti költségeinek csökkentése a régióban 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Élesd Város (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Şinteu Község (Románia) 

PP3: Szarvas Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 485 400, 00 euró, melyből 399 532,74 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt célja azon jól bevált gyakorlatok széles körű elterjesztése, 

amelyeket a projektpartnerek és más szereplők a jövőben 

felhasználhatnak a határokon átnyúló katasztrófákra adott 

hatékonyabb válasz biztosítása érdekében. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Katasztrófa-elhárítási beavatkozásokhoz szükséges 

felszerelések beszerzése (1 darab 180 kW-os generátor, 2 

professzionális szivattyú, 2darab 10 kW-os generátor, 10 

felfújható gát) –VK 

 3 sürgősségi beavatkozási jármű beszerzése (egy darab 

négykerék-meghajtású jármű, 1 kotrórakodó, valamint 1 traktor 

első lapáttal, sószóró, billenő pótkocsi és növényi aprító) –VK 

 274 darab katasztrófavédelmi eszköz (matracok, ágyak, katonai 

sátrak, gumicsizmák, esőkabátok, kábelek, védősisakok, 

mászókötelek, láncfűrészek stb.) beszerzése- VK 
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 Felszerelés vásárlása (1 traktor hóaprítóval, hólapáttal és 

sószóróval felszerelve, 3 láncfűrész, 1 egytengelyes pótkocsi 

multifunkcionális használatra) -PP2 

 Felszerelés beszerzése (egy négy kerék meghajtású intervenciós 

autó, 1 billenő pótkocsi, 2 szivattyú, 2 iszapszivattyú, 2 generátor, 

1 többfunkciós gép, egycsatornás kereső kamera, 1 katonai 

sátor) –PP3 

  egy közös esemény szervezése Élesden 25 résztvevővel, 

kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem témában –VK 

 Közös, határon átnyúló regionális stratégia kidolgozása a 

kockázatok csökkentése érdekében, útmutatóként szolgálva a 

határon átnyúló területen jelentkező vészhelyzetek és 

katasztrófák elhárításában részt vevő közösségek számára. 

 Különböző események szervezése Sinteu Községben, amelyek 

közös gyakorlatozásból és szimulációkból állnak-PP2  

  5 információs nap megszervezése Szarvason, ahol 10 000 db 

tájékoztató anyagot terjesztenek széles körben– PP3  

 Tanulmányút szervezése tapasztalatcsere céljából,15 résztvevő 

számára - PP3 

 

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

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek.  

A ROHU-48 projekt révén 38 789 embert védenek jobban a fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások. 

Főbb eredmények 

- A projekt fő eredményei:  

- Fejlettebb katasztrófavédelmi szolgáltatások, amelyek gyorsabb és 

hatékonyabb beavatkozást jelentenek vészhelyzet esetén; a 

katasztrófavédelemben résztvevők jobb felkészültsége; a kockázatok 

megelőzésével és a katasztrófára való reagálással kapcsolatosan, 

magasabb szintű ismeretekkel rendelkező közösségek; a helyi 

hatóságok széles körben terjesztik a katasztrófavédelem terén 

szerzett tudást, és kihasználják a közös katasztrófavédelmi stratégia 

gyakorlati előnyeit. 

 


