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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-281 

Projekt cím Heritage of Csanád, bridge of schools 

“Csanád öröksége, az iskolák hídja ”- a katolikus iskolák határokon 

átnyúló 

együttműködése 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek 

együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

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

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (ETC-CB). 

Megvalósítási 

időszak 
15 hónap (2020. január 1. – 2021. december 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy népszerűsítse a szomszédos Békés-Bánság régió 

értékeit, mint néprajzi, kulturális és földrajzi tájat, a helyi emberek 

számára. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

(Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

Jimbolia Gimnázium (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
210 350,00 euró melyből 178 797,50 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-281 projekt révén a partnerek célja olyan terek kialakítása az 

iskolákhoz, ahol a határokon átnyúló térség hagyományait 

tanulmányozhatják mind a gyermekek, mind a felnőttek, és ahol közös 

rendezvényeket is lehet szervezni. 

A projekt fő tevékenységei:  

 2 közösségi tér létrehozása színpadokkal az előadásokhoz és 

koncertekhez 

 kézműves és népművészeti tanfolyamok szervezése 3000 

gyermek és szülő számára 
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 6 közös rendezvény szervezése, közös hagyományok 

bemutatása 

A Program teljesítménymutatója „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”. A ROHU -281 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, 

hogy számos, a közös tevékenységekben közvetlenül részt vevő 

intézményt elér. 

A partnerek e projekt keretében való együttműködése lehetőséget kínál 

számukra közös kulturális programok szervezésére, egymás 

sajátosságainak, hagyományainak és értékeinek megismerésére, ezáltal 

hozzájárulva a helyi gazdaság megerősítéséhez. 

  

Főbb eredmények 

A projekt megvalósításának eredményeként a következők érhetők el: a 

lakosság jobb hozzáférése a közösségi helyekhez azáltal, hogy a 

használaton kívüli épületeket nyilvános rendezvények funkcionális 

helyeivé alakítják át; a közösségek közötti együttműködés javítása a 

kézművesség fejlesztése révén; a közösségek közötti együttműködés 

javítása a kézművesség fejlesztése révén; lehetőség biztosítása a két 

iskola számára, hogy tanuljon a tapasztalatcseréből, és saját 

intézményeiben átvegye a jó gyakorlatokat. 

 

A projekt fő eredményei: 

 2 intézmény bevonása a projekt tevékenységekbe a román-

magyar határ menti területről (Gyula, Szalonta)  

 3000 gyermek résztvétele kézműves és népművészeti 

tanfolyamokon 

 1 új közösségi tér Békéscsabán 

 1 új hangrendszer koncertekhez, többnyelvű konferenciákhoz 

és egyéb műsorokhoz Jimbolia területén  

 

 


