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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek  

Projekt kód  ROHU-54 

Projekt cím RiskMan- Együttműködés a kockázat-megelőzés és a 

katasztrófavédelem terén, a Zerind-Újkígyós határon-átnyúló térségben 

 

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 
25 hónap (2019 április 1- 2021 április 30) 

Célkitűzés  

A projekt fő célja a meglévő rendszer fejlesztése a specifikus kockázatok 

megelőzésének és kezelésének terén, valamint a Zerind - Újkígyós határ 

menti térségben élő 35 110 ember, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességének növelése, 22 hónap alatt 

Partnerség  
Vezető Kedvezményezett: Zerind Község (Románia) 

Projekt Partner: PP2: Újkígyós Város (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 489 230,00 euró, melyből 415 845,50 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU 54 projekt egy új, határokon átnyúló együttműködésre 

törekszik Zerind Község és Újkígyós Város között, a kockázat-megelőzés 

és a katasztrófavédelem terén (például a tűz, bozóttűz, vihar stb.) 

 

Főbb tevékenységek: 

 Speciális felszerelések beszerzése (2 teherautó, gyorsreagálású 

jármű, tűzoltóruhák, elszívó berendezések, szivattyú, 

teleszkópos létra stb.)  

 4 közös szimulációs gyakorlat szervezése (35 önkéntessel)  

 Szakmai továbbképzés szervezése két zerindi önkéntes számára 

(tanúsítvánnyal)  

 Képzés szervezése önkéntes tűzoltók számára (20 résztvevő), 

valamint egy haladó szintű továbbképzés Újkígyóson (5 

résztvevő) 
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 2 közös workshop szervezése a jobb együttműködés érdekében, 

legalább 15 releváns érintett szereplő számára a Zerind- 

Újkígyós határvidékről 

 Közös terv kidolgozása a kockázatok megelőzésére és 

mérséklésére, a kockázatok egységes megközelítésére a határ 

mindkét oldalán lévő 12 településen 

 Figyelemfelkeltő kampányok szervezése a helyi lakosság 

számára - "Mentési nap" Zerinden és Újkígyóson legalább 200 fő 

számára (szimulációs mentési gyakorlatok, oktatás, a készenléti 

csapatok és tevékenységeik bemutatása a helyi lakosság 

számára) 

 

A program Eredmény mutatója az „5 / b 1 Lakosság, melyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek ”.  

A ROHU-54 projekt megvalósítása eredményeként 28 154 személyt 

védenek fejlettebb katasztrófavédelmi szolgáltatások 

Főbb eredmények 

A projekt eredményei, a beszerzett speciális berendezések révén, a 

közös kockázat-megelőzési és katasztrófavédelemi kapacitás 

megnövekedésével függenek össze. Ezáltal Zerind térségében 14 474, 

Újkígyós térségében pedig 13 680 embert védenek fejlesztett 

katasztrófavédelemi szolgáltatások. A térség tűzoltói közös tervvel 

rendelkeznek a kockázatok megelőzésére és mérséklésére, és közös 

képzéseken és szimulációs gyakorlatokon fejlesztik képzettségüket. 

Mindez hozzájárul a határokon átnyúló kockázatkezelési és 

katasztrófavédelmi rendszer minőségének javulásához. 

 


