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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-289 

Projekt cím CCRV 

A Sebes Körös völgy hagyományainak összekapcsolása 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b1 – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és 

az intézmények közötti együttműködés előmozdítása 

Megvalósítási 

időszak 
18 hónap (2018. december 1. – 2020. május 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy elősegítse az együttműködési 

kezdeményezéseket és erősítse a kapcsolatok kialakítását a határon 

átnyúló kulturális események szervezése alkalmából, Rév  (RO) és a 

Körösszegapáti (HU) CB területén. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Rév Község (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

Körösszegapáti Község (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
79,999.00 euró, amelyből 67,999.15 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-289 projekt célja a két település közötti határokon átnyúló 

együttműködés kulturális események szervezésével, a közös 

hagyományok megőrzése és népszerűsítése, valamint a kultúra, mint a 

fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés motorjának támogatása 

érdekében. 

 

A főbb tevékenységek a következők:  

 3 napos határon átnyúló kézműves tábor szervezése 40 

résztvevő számára Körösszegapátiban 

 közös határon átnyúló kézműves-kiállítás szervezése 
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 A Kun László Fesztivál szervezése Kőrösszegapátiban (beleértve 

egy kiállítást, kórust, focimeccset, néptáncokat) 

 3 napos ökumenikus kórusfesztivál, amelyet Kőrösszegapátiban 

szerveznek közös előadásokkal 

 Négynapos néptánctábor szervezése Rév településen (RO) 

 Vama Sării” elnevezésű fesztivál szervezése Rév községben (RO) 

(beleértve egy kiállítást, kórust, focimeccset, néptáncokat) 

 4 napos határon átnyúló labdarúgó edzőtábor megszervezése a 

két település sportolói számára 

 

A Program teljesítménymutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek 

száma”. A ROHU - 289 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz, mivel 130 

romániai és magyarországi embert ért el, akik résztvettek a határokon 

átnyúló kulturális tevékenységekben 

 

A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a 2 község lakói felfedezzék a 

közösségek kulturális örökségének egyedülálló aspektusait, amelyekből 

származnak, és segítsenek nekik jobban megbecsülni saját kultúrájukat. 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 130 résztvevő határ menti kezdeményezésekben 

 3 tábor (kézműves, néptánc és népi) 

 3 fesztivál megszervezése: (Kun László fesztivál 

Kőrösszegapátiban, „Sószokások” Rév Községben és egy 

fesztivál az ökumenikus kórusoknak) 

 

 


