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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektektek 

Projekt kód   ROHU-68 

Projekt cím PRO-CRV –Egy közös turisztikai úti cél létrehozása Lugasu de Jos 

(Alsólugas) és Komádi határon átnyúló területén, a Sebes Körös-völgy 

természeti örökségének határón átnyúló védelme által 
 

Prioritási tengely 1– Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén)  
 

Beruházási prioritás 6/c– A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása 

és fejlesztése  
 

Megvalósítási 

időszak 
  39 hónap (2018 április 1- 2022 június 30) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése népszerűsíteni a Sebes Körös-völgyet, mint 

turisztikai úti célt, és növelni a turisták számát, támogatva a természeti 

források hatékony és fenntartható használatát az Alsólugas és Komádi 

határon átnyúló területen, a határterület megóvása és a természeti örökség 

rehabilitációjának kontextusában.  
 

Partnerség 

  Vezető Kedvezményezett: Alsólugas Község (Románia) 

  Projekt Partnerek: 

  PP2: Komádi Önkormányzata (Magyarország) 

  PP3: Pro Sebes Körös-völgy Egyesület (Románia) 

TELJES költségvetés   Teljes 904 905, 47 euró, amelyből 769 169,64 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő célja a Sebes Körös-völgyet gazdag természeti értékeivel, vonzó, 

fenntartható, határokon átnyúló turisztikai úti céllá alakítani, összekapcsolva 

két védett tavat a határ két oldaláról, egy új, határokon átnyúló tematikus 

útvonalon keresztül  

 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:  

 egy 3258 négyzetméter terület (hulladéklerakó) ökológiai 

kizöldítése a telegdi gyűjtőtó és duzzasztógát közvetlen 

közelében (Örvénd, Alsólugas, Románia)- VK 

 egy új látogatói infrastruktúra létrehozása az új zöld 

területen, ideértve a 8 darab, fakerítéssel körülvett és 

megfigyelő rendszerrel ellátott faházat, amelyek 

bemutatóházakként működnek- VK 

 440 méternyi útszakasz felújítása, az Alsólugas környékén 

fellelhető természeti örökséghez való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében- VK 

 egy madártani élőhely létrehozása a Varsánykerti-tavon- PP2 

 200 fa ültetése a Varsánykerti tó körül- PP2 
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 Új, fehér gólya megfigyelő és bemutató állomás, pihenőhely 

a tavat látogató turisták számára, madármegfigyelő állomás 

és tanösvény-PP2  

 Új, határokon átnyúló öko-turisztikai útvonal létrehozása a 

Sebes Körös-völgy mentén-PP3 

 Az új, Sebes Körös-völgy menti, határokon átnyúló öko-

turisztikai útvonal népszerűsítése (márkakönyv, weboldal, 

közösségi média, térképek, prospektusok, 

bemutatópanelek)- PP3 

 Közös öko-turisztikai tábor szervezése 50 gyermek számára - 

PP3  

 Közös öko-turisztikai tábor szervezése 50 fiatal számára-PP3  

 Közös workshop szervezése az idegenforgalomban 

érdekeltek számára - PP3 

 Közös információs nap szervezése, gazdálkodók számára, az 

idegenforgalomról és a fenntartható mezőgazdaságról - PP3 

 

A Program Eredmény-mutatója: CO23 Természet és biodiverzitás: A jobb 

védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek felülete. 

A ROHU-68 projekt révén 609, 69 ha föld   természetvédelmi állapota javul. 

 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei közé tartozik a Telegdi duzzasztógát és gyűjtőtó 

jobban megóvott állapota, az ökológiailag kizöldült hulladéklerakó új 

látogatói infrastruktúrájának köszönhetően és a megközelíthetőség 

megkönnyítése által. 

 A Varsánykerti-tó védettségi állapotának javítása, az új látogatói 

infrastruktúra, valamint az új, határokon átnyúló öko-turisztikai útvonal 

létrehozása és népszerűsítése által.  

A projekt újdonságként kifejleszt a Sebes Körös-völgyben egy új turisztikai 

terméket és márkát: létrehoz egy innovatív tematikus útvonalat a mai kor és 

a régmúlt természeti öröksége javainak kombinációjából. 

 

 

 

 

 


