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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-368 

Projekt cím 

JOINTCARE – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor és 

Negresti Oas városokban az infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokba történő beruházási tevékenység révén    

Prioritási tengely  
4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Egészségügyi és megelőzést 

szolgáló együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

9/a – A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás 

Megvalósítási 

időszak 
24 hónap (2021. május 1- 2023. április 30.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és az Oas 

térségbeli lakosság egészségügyi állapotának javítása a korszerű 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészséges 

életmódot népszerűsítő figyelemfelkeltő kampányok, valamint a két város 

térségének vonzerejét növelő tevékenységek révén.   

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nyírbátor Város Önkormányzata 

(Magyarország) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Negresti Oas Térségi Közigazgatási Hivatal (Románia) 

TELJES 

Költségvetés 
2.708.029,60 €, melyből 2.301.825,16 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

Összefoglaló  

A ROHU-368 sz. projekt célja a támogatott terület egészségügyi 

infrastruktúrájának és minőségi egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a 

jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje révén. 

   

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

 a Nyírbátori Szakrendelő bővítése és (kardiovaszkuláris, 

bőrgyógyászati, érzékszervi és mozgásszervi betegségek 

rehabilitációjához szükséges új gondozási és kezelési eljárásokat 

lehetővé tevő) eszközök beszerzése; 

 a Negresti-Oas-i új orvosi szolgáltatás biztosításához (fenntartásához) 

szükséges épület kialakítása és eszköz beszerzése;   
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 az egészséges életmódot népszerűsítő figyelemfelkeltő kampány 

szervezése a lakosság számára, melynek keretében: 

 4 elektronikus hírlevél készül, melyek online és a közösségi média 

csatornákon keresztül kerülnek terjesztésre 

 2 városi „egészség fesztivál” kerül megrendezésre mindkét városban 

 az általános iskolák bevonásával 1 „Egészséges életmód” verseny kerül 

megrendezésre 

 2 „kétoldalú kétnapos egymástól való tanulás” látogatás valósul meg a 

két városban egészségügyi szakemberek részvételével a szolgáltatások 

tanulmányozása és a jövőbeni közös együttműködés megvitatása 

céljából.   

 

A Program teljesítménymutatója a „9/a 1 A fejlettebb egészségügyi 

szolgáltatások elérhetővé tétele az érintett lakosság számára” és a „9/2 A 

felújítással érintett egészségügyi osztályok száma”. A ROHU–368 sz. projekt 

eredményeként a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások 616.496 fő 

részére válnak elérhetővé az egészségügyi részlegek fejlesztése által, 

valamint 2 kórházi osztály működik hatékonyabban a korszerű 

berendezéseknek köszönhetően, melyek mind hozzájárulnak az 

indikátorok teljesítéséhez. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-368 sz. projektben elért főbb projekteredmények az alábbiak: 

 a Nyírbátori Szakrendelő bővítése; 

 a Negresti Oas-i kórházi szolgáltatási központ új épülete és új 

eszközök beszerzése; 

 a támogatott területen élő lakosság általános egészségi 

helyzetében fenntartható és pozitív változásokat előidéző 

figyelemfelkeltő kampány szervezése.  

 

 

 


