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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-122 

Projekt cím CBC 

Határon átnyúló mászás 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – Fenntartható határon átnyúló együttműködés elősegítése 

intézmények és közösségek között  

Megvalósítási 

időszak 
33 hónap (2019. június 1 – 2022. február 28.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja az együttműködés kiépítése és a kapcsolatok erősítése 

Nagyvárad (RO) és Zsombó (HU) határon átnyúló területén, a határokon 

átnyúló hegymászó liga létrehozásával és mászó események 

szervezésével, kis léptékű együttműködési kezdeményezésekkel a sport 

területén. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Gecko Sport Klub (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Meteora Mászócsapat (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 79 861,50 euró, melyből 67 882,27 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-122 projekt célja, hogy növelje a hegymászást gyakorló 

sportbarátok számát, és jótékony légkört teremtsen a határ menti régió 

sportolóinak bevonásával. A megközelítés új, és túlmutat a 

programterületen meglévő gyakorlaton. 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

- új, határokon átnyúló mászási módszerek kialakítása az 

intézmények és közösségek együttműködésén alapulva (a 

falmászást népszerűsítik a román-magyar határrégió 

iskoláiban); 
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- határon átnyúló hegymászó tábor szervezése, a román-magyar 

térség mindkét oldaláról érkező, speciális igényű gyermekek 

számára; 

- innovatív hegymászó infrastruktúra létrehozása; 

- tevékenységek szervezése diákok számára, hogy felhívják a 

figyelmet a sportolás fontosságára: iskolai látogatások, képzések 

szervezése. 

A Program Eredménymutatója a „11-b2 Határon-átnyúló 

tevékenységekben közvetlenül résztvevő személyek száma” a ROHU-122 

projekt 138 személy bevonásával járul hozzá a mutatóhoz. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése javítja a civil 

szervezetek és a határokon átnyúló térségben élő emberek közötti 

együttműködést a sporton keresztül, olyan sportemberek, gyermekek 

és diákok bevonásával, akik még soha nem találkoztak a hegymászással, 

mint sportággal. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

- határokon átnyúló hegymászó bajnokság szervezése 

- a versenyek alapvető szabályrendszerének kidolgozása 

- 8 határon átnyúló hegymászó esemény és kulturális 

rendezvények szervezése mindkét országban 

- nyílt hegymászó napok szervezése iskolákban, Romániában és 

Magyarországon 

- 2 határon átnyúló hegymászótábor Magyarországon és 

Romániában, speciális igényű gyermekek számára 

- 2 mozgásterápiás rendezvény, speciális igényű gyermekek 

számára, Romániában és Magyarországon 

- 138 fő vesz részt a határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben. 

 

 

 


