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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-292 

Projekt cím CultUmbrella 

A Körös-völgyi közösségek közötti együttműködés erősítése 

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 (állampolgárok 

közötti együttműködés) 

Megvalósítási 

időszak 
22 hónap (2018. december 1. – 2020. szeptember 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a helyi hagyományok iránti tudatosság növelése 

és a helyi közösségek ösztönzése, a régió fenntartható gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlődési lehetőségeinek azonosítása és 

létrehozása, a meglévő örökség megőrzése és kezelése a jövő 

generációk számára. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

Zerind Megyei Jogú Város (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
€ 65.362,00, amelyből € 55.557,70 ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-292 projekt célja, hogy jobb együttműködést biztosítson a 

határ menti kis közösségek között, közös kulturális események, népi 

mesterségek és hagyományok népszerűsítésével 

 

 

A főbb tevékenységek a következők:  

 4 kézműves és népművészeti rendezvény szervezése a helyi 

termékekre összpontosítva, ezáltal jelentősen hozzájárulva a 

hagyományos termékek, a kapcsolódó gyártási módszerek, 
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valamint a különféle eszközök és berendezések megőrzéséhez 

és népszerűsítéséhez 

 koordinációs kezdeményezések sorozatának végrehajtása a 

helyi rendezvények népszerűsítése, fejlesztése és közös 

fejlesztése érdekében, turisztikai látványosságokká alakítása, 

tájékoztatva a nyilvánosságot a terület ökoturizmusáról és 

természeti látnivalóiról szórólapokon, prospektusokon, 

tematikus térképeken keresztül 

 eszközök beszerzése a rendezvények szervezésére 

 

A program teljesítménymutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek 

száma”. A ROHU - 292 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azzal, hogy 

1200 romániai és magyarországi embert ér el, akik részt vesznek a 

projekt közös tevékenységeiben 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei:  

 a határokon átnyúló együttműködés javítása 1200 személy 

bevonásával 4 közös eseménybe 

 Körös -völgyi fesztivál Békésben a 2019 -ben és 2020 -ban 

 Körös -völgyi fesztivál Zerinden a 2019 -ben és 2020 -ban 

 

 


