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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-156 

Projekt cím OLDNEW 

Hagyományok az idők folyamán és a határon túl 

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 (Együttműködés a polgárok 

számára) 

Megvalósítási 

időszak 
23 hónap (2018. december 1 – 2020. OKTÓBER 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a Pecica (RO) és a Mórahalom (HU) közötti határokon 

átnyúló együttműködés fokozása a kultúra terén, a régi és új helyi 

hagyományok bemutatása, megőrzése és népszerűsítése a határ 

mindkét oldalán. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Pecica Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Mórahalom Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 79 200,00 euró, melyből 67 320,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-156 projekt célja 8, határon átnyúló kulturális esemény 

megszervezése a Pecica (RO) és Mórahalom (HU) közötti kulturális 

együttműködés elősegítése érdekében. A projekt lehetővé teszi a 

rendezvény résztvevőinek, hogy hagyományos ételeket készítsenek és 

kóstolhassanak, néptáncokat mutassanak be, és részt vegyenek a 

hagyományos mezőgazdasági tevékenységekben. 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

- 6 rendezvény szervezése a tavaszi, nyári és téli hagyományokhoz 

kapcsolódóan, mindkét településen; 
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- 2 rendezvény szervezése kulturális hagyományoknak szentelve, 

kortárs művészek alkotásainak kiállítása mindkét településen; 

- 2 kiadvány szerkesztése Pecica és Mórahalom helyi 

hagyományairól, 

- gyűjtemény létrehozása, amely fényképeket/ videókat mutat be 

a határ mindkét oldalán található hagyományokról; 

- eszközök beszerzése, melyek a kulturális rendezvényeken 

kerülnek felhasználásra, valamint a hagyományos ételek 

elkészítése és bemutatása. 

A program Eredménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek 

száma”. A ROHU – 156 projekt hozzájárul a mutató teljesítéséhez azzal, 

hogy a helyi hagyományok népszerűsítése érdekében 1450 résztvevőt 

ér el a projekt tevékenységeiben. 

A partnerek e projekt keretében való együttműködése lehetőséget ad 

számukra, hogy többet megtudjanak egymás hagyományairól, és új 

kulturális együttműködési formát teremtsenek a Pecica-i (RO) és a 

mórahalmi (HU) kortárs művészek között, akiknek lehetőségük van 

közös évenkénti kiállításokat szervezni. mindkét városban. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 8 kulturális esemény, mindkét településen 

szerveznek, 1450 ember közvetlen részvételével, többek között: Pecica 

és Mórahalom helyi ételeinek elkészítése, néptánc és zene, 

hagyományos tárgyak, tevékenységek vagy topográfiák bemutatása és 

helyi sajátosságok a szezonhoz kapcsolódóan; promóciós anyagok 

széles skálájának elkészítése, beleértve: a kiadványokat, 

sajtóközleményeket, plakátokat, amelyeket a projekt eredményeinek 

terjesztésére használnak. 

 

 


