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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-218 

Projekt cím EVERGREEN 

Együttműködés a hagyományos kertészet megőrzése és előmozdítása 

érdekében 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b –A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a 

hatékony közigazgatásnak előmozdítása  

Megvalósítási 

időszak 
14 hónap (2018. december 1 – 2020. január 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a határ két oldalán élő gyermekek és a helyi 

közösségek tagjainak összekapcsolása és az együttműködés fokozása, 

a hagyományos kertészet, a helyi növényfajták megőrzésé érdekében. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Excelsior Egyesület Banat és Crisana Természeti és Kultúrális 

Örökségéért (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány 

(Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
€ 79,641.76, melyből € 67,695.49 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-218 projekt révén a partnerek különböző kulturális 

tevékenységeket kívánnak szervezni fiatalok és felnőttek számára, 

hogy segítsék a három település lakosságát, hogy jobban megismerjék 

egymás helyi örökségét, és növeljék a társadalmi kohéziót a határ 

menti régióban. 

 

A fő tevékenységek:  

 2 "Vetőmag Csere Vásár" rendezése Aradon (RO) és Gyulán 

(HU); 
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 2 ”Vetőmag Gyűjtő Expedíció” rendezése Aradon (RO) és Gyulán 

(HU);; 

 A ”Hagyományos Iskolai Kertek” rendezése 5 Arad megyei és 5 

Békés megyei iskolában; 

 Bemutató hagyományos kertek - egy Gyulán, egy pedig Semlac-

on. 

 „Hagyományos Kertészeti Kéziköny” elkészítése gyerekeknek  

 Kertészkedéshez szükséges eszközök beszerzése a gyerekekkel  

 Kertészkedéshez szükséges eszközök beszerzése az iskolákban 

és a bemutató kerthez  

 Megvalósításhoz szükséges IT eszközök beszerzése  

 2 új aloldal létrehozása a már meglévő weboldalakhoz: 

ww.gyulavarikastely.hu and www.ongexcelsior.ro. 

 

 A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben részt vevő személyek száma”.  A 

ROHU – 218 projekt 620 fővel járul hozzá ehhez a mutatóhoz, akik a 

projekt eseményeken vesznek részt. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése bevonja a helyi 

közösségeket, elsősorban a gyerekeket és a diákokat a hagyományos 

kertészet megőrzésébe és népszerűsítésébe, a helyi kulturális 

hagyományok részeként és a táj biológiai sokféleségének megőrzése 

érdekében. 

 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 620 fő részvétele a határ menti kezdeményezésekben 

 "Vetőmag gyűjtő expedíció" szervezése 15 helyiségben Arad, 

Békés és Csongrád megyékben 

 "Vetőmag Csere Vásár" rendezése Aradon és Gyulán. 

 A "Hagyományos iskolai kertek " előkészítése a 10 iskolában,  5 

Arad megyei és 5 Békés megyei iskolában; 

 Hagyományos bemutatókertek szervezése és előkészítése – 1 

Gyulán és 1 Semlac-on. 

 Hagyományos Kertészeti Kéziköny” elkészítése gyerekeknek 

 

 


