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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-300 

Projekt cím ProTourism 

Közös kihívások - közös megoldások: intézményfejlesztés a turizmus 

területén 

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

Célkitűzés 
A projekt fő célja a három helyi hatóság közötti együttműködés 

fokozása a turizmus népszerűsítése területén. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Zsombolya Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Gyertyámos Község (Románia) 

PP3: Csanádpalota (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
209,368.00 euró, amelyből 177,962.80 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

Az ROHU-300 projekt célja a résztvevő helyi közigazgatások intézményi 

kapacitásának fejlesztése 3 szempontból: az emberi erőforrások 

fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztése és a turisztikai anyagok 

fejlesztése. 

 

A főbb tevékenységek a következők:  

 

 az emberi erőforrások fejlesztése 4 workshopon és a 

jógyakorlatok cseréjén keresztül a 3 település között  

 a turisztikai infrastruktúra fejlesztése a három turisztikai 

információs központ felszereléseinek beszerzése és kis méretű 
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felújítási munkálatai révén Zsombolya, Gyertyámos (RO) és 

Csanádpalota (HU) településeken  

 a határon átnyúló régió népszerűsítésére használt turisztikai 

anyagok fejlesztése (2700 brosúra, 1900 CD-album) 

 közös turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása 

 nyilvános találkozók szervezése Zsombolya, Gyertyámos és 

Csanádpalota városokban, 30 fő részvételével minden 

településről 

 

A program teljesítménymutatója „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”. A ROHU-300 projekt három romániai és magyarországi 

intézmény elérésével járul hozzá, amelyek közvetlenül részt vesznek a 

határokon átnyúló együttműködésben. 

  

 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése jobb szakmai 

kapcsolatok kialakításához vezet a 3 helyi közigazgatás között, valamint 

megfelelő turisztikai infrastruktúra létrehozásához, annak érdekében, 

hogy a régió turizmusának fejlesztésére összpontosítson. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei:  

 

 a humánerőforrás fejlesztése: 9 személy a a 3 településről 

 3 turisztikai információs pont fejlesztése Zsombolya, 

Gyertyámos és Csanádpalota városokban 

 6 db turizmust népszerűsítő anyag kidolgozása 

 

 


