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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-297 

Projekt cím COMODI 

A digitális múzeumi adatbázis határokon átnyúló nyílt modellje  

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés 

elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés)  

Beruházási 

prioritás 

11/b1 – A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, 

valamint a hatékony közigazgatásnak előmozdítása 

Megvalósítási 

időszak 
21 hónap (2018. december 1. – 2020. augusztus 31.) 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzése az, hogy növelje az intézmények együttműködési 

szintjét a román és magyar határ menti térségekben. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Jósa András Múzeum (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Szatmárnémeti Megyei Múzeum (Románia) 

PP3: Csenger Város (Magyarország) 

PP4: Geszteréd Aranyszablya Társaság (Magyarország) 

PP5: Tasnad Város, Szatmár Megye (Románia) 

PP6: Vetiș Község, Szatmár Megye (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
390,775.00 euró, amelyből 332,158.75 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-297 projekt célja a kulturális együttműködés fokozása a román-

magyar határ mentén található Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU) és Szatmár (RO) 

megyei intézmények között, ezáltal hozzájárulva a helyi kulturális, történelmi 

és régészeti örökség megismeréséhez. 

 

A főbb tevékenységek a következők:  

 digitális modell és adatbázisok kifejlesztése a közgyűjtemények 

számára (kutatás, berendezések beszerzése és képzés), annak 

érdekében, hogy hatékonyan lehessen használni a modern 
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technológiát, és versenyképesek legyenek mind a szakmai, mind a 

turisztikai szférában 

 digitális múzeumok gyakorlati alkalmazásainak létrehozása 

(műhelymunkák, oktatás és figyelemfelkeltés, kulturális útmutatók, 

monográfiák és brosúrák készítése, modernizált, virtuális kiállítások; 

 4 szakmai workshop szervezése 

 a 6 partner legalább 4 személyes megbeszélést tartott a megvalósítás 

során, szakmai műhelyek formájában, a határ mindkét oldalán 

szakértőket vontak be, és ötleteket és tapasztalatokat osztottak meg 

 számos kiadvány elkészítése, amelyek a projekt összehangolt 

kommunikációs tevékenységével együtt új kulturális turisztikai 

látogatásokat generálnak a határ menti régióban 

 

A program teljesítménymutatója „11/b1 A határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma”. A ROHU – 297 

projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, hogy elérte a 6 intézményt, 

amelyek együttműködtek a projektben. 

 

A partnerek együttműködése, a szakmai rendezvények és a projekt keretében 

szervezett képzési program integrált helyi szakértői és kulturális menedzser-

állományt hoz létre, amely képes fenntartani és bővíteni a projekt 

eredményeit, és még több határokon átnyúló hatást generálni a jövőben. 

 

Főbb 

eredmények 

A projekt fő eredményei:  

 

 6 intézmény, amely közvetlenül részt vesz a határokon átnyúló 

kezdeményezésekben 

 4 workshop 

 1 közös adatbázis a múzeumokról 

 1 képzés az LP, PP2 és PP3 alkalmazottainak az adatbázis 

használatával 

 1 képzés a régészeti kutatásokról kezdőknek, haladóknak és 

szakértőknek 

 1 oktatási és figyelemfelkeltő tevékenység a kulturális örökségről 

Tașnádban 

 3 kulturális útmutató, 2 monográfia és 1 brosúra 
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 1 virtuális kiállítás a Jósa András Múzeum 150. évfordulója 

alkalmából; 

 2 vándorkiállítás digitális és virtuális alkalmazásokkal Tașnádon, 

Szatmárnémetiben, Geszteréden, Csengerben és Nyíregyházán; 

 300 háromnyelvű kiállítási kalauz; 

 2 nemzetközi konferencia Nyíregyháza-Geszteréden és 

Szatmárnémetiben 

 

Valamennyi megvalósított tevékenység biztosítja a releváns regionális 

attrakciók népszerűsítését, és hozzájárul a közös kulturális értékek 

megőrzéséhez, valamint a határokon átnyúló kulturális és intézményi 

együttműködés megerősítéséhez. 

 

 


