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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-315 

Projekt cím COMSPORT 

ComSport- Együtt egy aktív társadalmi csoport létrehozásáért 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – Az állampolgárok és intézmények közötti jogi és adminisztratív 

együttműködés támogatása  

Megvalósítási 

időszak 
15 hónap (2018. november 1 – 2021. január 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a kulturális, művészeti és sporttevékenységek 

támogatása a gyermekek és kamaszkorú fiatalok számára szervezett 

sportversenyek (labdarúgás, tenisz, kézilabda, karate), néptánc- és 

főzőversenyek révén.  

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Pusztaottlaka Község Önkormányzata (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Kürtös Város (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
80.000,00 €, melyből 68.000,00 € ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-315 sz. projekt a Kürtösön (RO) és Pusztaottlakán (HU) élő 

lakosság, valamint a településekre látogatók életminőségének 

fejlesztését segíti elő az egészséges életmód és a sporttevékenységek 

támogatása, népszerűsítése révén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak:  

 Romániában és Magyarországon 4 határon átnyúló esemény 

szervezése kulturális, művészeti és sport (labdarúgás, tenisz, 

kézilabda, karate) témájú versenyek formájában gyermek és felnőtt 

csapatok részvételével; 

 néptánc versenyek szervezése; 



 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 főzőversenyek szervezése; 

 a fentiekhez szükséges eszközök beszerzése: kültéri bútorok, sátrak, 

vendéglátási kellékek, labdarúgó felszerelés, népviselet, stb.; 

 a Kürtös városi sporttelep felújítása. 

 

A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határon átnyúló 

kezdeményezéssel érintett résztvevő személyek száma”. A ROHU–315 sz. 

projektnek köszönhetően a rendezvényeken részt vett 1.100 fő járul 

hozzá az indikátor teljesítéséhez.  

 

A projektben a partnerek közötti együttműködés lehetővé teszi a 

kulturális, művészeti és sporttevékenységek helyi közösségeken belüli 

népszerűsítését.  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak:  

- 1.100 fő részvétele a Romániában és Magyarországon 

megrendezett határon átnyúló együttműködési tevékenységekben 

- a felújított sporttelep Kürtösön 

- 2 határon átnyúló rendezvény Kürtösön  

- 2 határon átnyúló rendezvény Pusztaottlakán 

- a 4 sport-, gasztronómiai és kulturális rendezvényhez szükséges 

eszközök beszerzése (sátrak, asztalok, padok, székek, evőeszközök, 

népviselet, poharak, tányérok, stb.) 

 

 


