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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-268 

Projekt cím Joint communities 

A közösségi együttműködés fejlesztése közös kulturális és 

sportesemények által Fülöp és Érbogyoszló között 

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 (állampolgárok közötti 

együttműködés) 

Megvalósítási 

időszak 
12 hónap (2018. december 1 – 2019. november 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzéseként növelni és élénkíteni szeretné a határon 

átnyúló együttműködést Fülöp és Érbogyoszló polgárai között, közösen 

szervezett kulturális, sport- és szakmai rendezvények által 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Fülöp Község Önkormányzata (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

Érbogyoszló Község (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
€ 67.900,00, amelyből € 57.715,00 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU 268 projekt célja a határokon átnyúló közösségi programokban 

részt vevő polgárok számának növelése közös sportversenyek és 

jelentős nyilvános kulturális események szervezésével, valamint hosszú 

távú gazdasági együttműködés kialakítása a Fülöp (HU) és Érbogyoszló 

(RO) határ menti régió mezőgazdasági ágazatának képviselői között. 

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak:  

 

 közös sportversenyek szervezése a határ mindkét oldalán 
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 nyilvános rendezvények szervezése (“Hagyományok ételek 

napja”  Hajdú Biharban és Bihar megyében az “Új kenyér 

ünnepe”),  

 a mezőgazdaság és a közös lehetőségek témájához kapcsolódó 

rendezvény megszervezése a határ mindkét oldalán; 

 promóciós anyagok készítése és felajánlása a közös 

rendezvények résztvevőinek. 

 

A Program teljesítménymutatója “11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő állampolgárok 

száma” melyhez a ROHU – 268, 1310 fő részvételével járul hozzá. 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 2 futball és 2 kézilabda verseny Érbogyoszlón (RO)és Fülöpön 

(HU), kb 30 fő részvételével versenyenként, így növelve az 

együttműködést a fiatalok és a két közösség többi tagja 

között;  

 a két falu hagyományainak és kultúrájának jobb ismerete 2 

nyilvános rendezvény eredményeként, több mint 1100 

résztvevővel. Az események keretében végzett 

tevékenységek a kulturális és hagyományos előadásokra, 

valamint a hagyományos ételek és a hagyományos kenyér 

elkészítésére összpontosítottak;  

 1 rendezvény szervezése Fülöpön és 1 Érbogyoszlón  

mezőgazdasági szakértők bevonásával,melynek célja a 

lakosság tájékoztatása az együttműködés lehetőségeiről a 

mezőgazdaság területén, a helyi és hagyományos termékek 

feldolgozása, az egyedi politikák és az Európai Unió pénzügyi 

támogatása 

 

 


