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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-265 

Projekt cím CrossYounity 

Ünnepeljük együtt a hagyományokat 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b2 –A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és 

az intézmények közötti együttműködés előmozdítása. Együttműködés a 

polgárokért. 

Megvalósítási 

időszak 
18 hónap (2018. november 1 – 2020. április 30.) 

Célkitűzés 

A projekt általános célja a helyi közösségek hosszú távú fenntartható 

fejlődése, helyi erőforrásként felhasználva a határokon átnyúló 

örökséget. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Csatár Község (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

Kaba Város (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
70 400,00 Euro melyből 59 840,00 Euro ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU 265 projekt célja többéves rendezvénysorozatot létrehozni, 

amely révén elősegíti a két település kulturális sokszínűségét és 

hagyományait. 

 

A főbb tevékenységek a következők:  

 két kulturális esemény szervezése Csatárban (RO), ahol a 

fiataloknak a  népi együttesek adnak elő és sportversenyeket 

szerveznek; 

 három kulturális esemény szervezése Kabán (HU), amelyek 

gazdag örökségi értékkel rendelkeznek; 
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 A Vezető kedvezményezett beszerzése: a kulturális események 

szervezéséhez használt eszközök: mobil színpad és 

hangrendszert; 

 A projekt partner beszerzése: 2 speciális világítórendszer, melyet 

a téli esemének alkalmával terveznek használni a fenntartási 

időszakban 

 

A Program teljesítménymutatója a „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő állampolgárok 

száma”  A ROHU – 265 projekt 400 fő kulturális eseményeken való 

részvételével járul hozzá az indikátorhoz.  

 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése a kulturális 

lehetőségek megnövekedéséhez és a két település együttműködési 

kezdeményezéseiben aktívan részt vevő emberek számának 

növekedéséhez vezetett  

 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése felhívja a polgárok 

figyelmét mindkét település sajátos hagyományaira, és olyan keretet 

hoz létre, amelyben az emberek összegyűlnek, és megoszthatják 

kulturális értékeiket. 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 5 nagy kulturális esemény, nem csak a helyi közösség, de az 

egész határ menti térség számára  

 rendezvényszervezéshez vásárolt speciális berendezések, 

amelyek a két település számára segítik az események 

folyamatos jellegének biztosítását. 

 

 


