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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-7 

Projekt cím JCJCMCBNH 

Közös kihívások és együttműködés a határokon átnyúló természeti 

örökség kezelésében 

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

hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források 

terén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése. 

Megvalósítási 

időszak 
29 Hónap (2018 március 1 - 2020 július 31) 

Célkitűzés 

A projekt átfogó célja a határon átnyúló rendszer megőrzése és 

fejlesztése a természeti értékek védelme érdekében, a környezeti 

egyensúly és a területi identitás fenntartása, valamint a modern 

turisztikai környezetbe való integrálása céljából.  

 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Don Orione Jótékonysági Társaság 

Nagyvárad (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország) 

PP3: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
1 117 788, 09 euró, melyből 950 119, 87 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU 7 célja a környezet minőségének javítása és a határon átnyúló, 

védett fajokkal teli természeti környezet hálózatához való hozzáférés 

elősegítése a környezet megóvására és a természetvédelem oktatására 

tett közös erőfeszítések által 

 

A projekt tevékenységei a következők: 

 Turisztikai park létesítése Zece Hotare faluban és egy Belvedere 

elnevezésű obszervatórium és turisztikai menedékház felépítése 

és komplett felszerelése 

  750 négyzetméternyi karám kiépítése, a legeltetett 

szarvasmarháknak.  
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 Az invazív fajok felszámolása a Cris-Körös - Gyomaendrőd folyó 

mentén, erdészeti talajtakarással (talajtisztítási módszer, amely 

egyetlen géppel - erdészeti mulcsozóval - megvalósítja a 

növényzet kivágását, őrlését és megtisztítását) 

 A Körös-völgyi Látogatóközpont fejlesztése - Szarvas, Békés 

megye  

 a Békéscsabai Turisztikai Információs Pont felszerelése modern 

eszközökkel (laptopok, okostelefonok, okostévék stb.)  

 képzések szervezése gyermekek és fiatalok számára (Iskola a 

természetben, Túlélési órák cserkészeknek, A védett területek és 

a Natura 2000 területek fontossága, Természetismereti 

tanfolyamok, Természetvédelmi tanfolyamok)  

 31,36 km-nyi tematikus és oktatási útvonal (Barlangút és 

Növényzeti útvonal) létrehozása középiskolás diákok 

segítségével (VK) 

 20 hektárnyi terület megtisztítása, a Natura 2000, Sebes Körös- 

szurdok – Király-erdő területen, gyermekek és fiatalok (az Orion 

cserkészközösség tagjainak) részvételével 

  Közös Turisztikai Stratégia kidolgozása (PP2) 

 A „Biológiai sokféleség és a természeti örökség megőrzése és 

védelme” konferencia megszervezése (PP3) 

  4 konferencia szervezése, mely összegyűjti a természeti értékek 

megőrzése és a természetvédelem valamint a turizmus terén 

tevékenykedő szakértőket – (PP2) 

  Részvétel a 6 határon átnyúló börzén: 2 alkalommal 

Nagyváradon, 2 alkalommal Aradon és 2 alkalommal 

Békéscsabán (PP2)  

 5 olyan felmérés kidolgozása (PP3), melynek eredményei 

útmutatóként szolgálnak a célcsoportok számára a természeti 

örökség megőrzésével és védelmével kapcsolatos döntések 

meghozatalának folyamatában, különös tekintettel a Natura 

2000 területekre 

 

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

védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe”.  

A ROHU-7 projektnek köszönhetően, 386 hektárnyi földterület élvez 

jobb védettséget. 
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Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: egy turisztikai park létrehozása Zece Hotare 

faluban, a Belvedere- Obszervatórium és Turisztikai Menedékház 

felépítése valamint a Körös-völgyi Látogatóközpont fejlesztése 

Szarvason. Ezenkívül az invazív fajok felszámolása a Körös - 

Gyomaendrőd folyó mentén végzett erdészeti mulcsozással, karám a 

legelő szarvasmarhák számára és 2 tematikus útvonal létrehozása. 

 

 

 

 

 

 


