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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-158 

Projekt cím X-PARC 2.0 

Határokon átnyúló Befogadó Tér- és Tudásközpont kialakítása 

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 (ETC-CB) 

Megvalósítási 

időszak 
15 hónap (2018. december 1 – 2020. február 29.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a társadalmi befogadás előmozdítása a határ menti 

régióban, egy szabadtéri tér létrehozásával, amely lehetővé teszi a 

szakmai, szabadidős és sporttevékenységek és programok szervezését. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Zöld 14 - Békés - Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesület 

(Magyaroroszág) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Excelsior Egyesület (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 74.725,00 euró, melyből 63.516,25 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-158 projekt célja, hogy segítséget nyújtson a szabadtéri öko-

tevékenységek iránt érdeklődő fiataloknak, öko-készségeik 

fejlesztésével és életminőségük javításával. A projekt célja, hogy 

szabadidős tevékenységek, sport és környezettudatos tevékenységek 

révén összehozza a régió diákjait. 

A projekt fő tevékenységei: 

- 2 nyári ökotábor szervezése a Levendula Rekreációs Pontban, 

Békéscsabán (HU) és a Ceala-erdőben (Arad), 

- 16 öko-tábor akció megszervezése Ceala Erdőn,  Aradon (RO) 160 

résztvevővel 
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- Infrastruktúra építése a Levendula Rekreációs Pont számára, 

- ifjúsági befogadó tér kialakítása a békéscsabai Levendula 

Rekreációs Pontban (LaReHUB), 

- 12 öko-klub szervezése a LaReHUB-ban (Békéscsaba) és a 

Látogatóközpontban (Arad) 240 résztvevővel, 

- Eszközök vásárlása öko-táborokhoz és ifjúsági befogadó térhez, 

mindkét partner számára, 

- Levendula ökofesztivál szervezése és ahhoz szükséges 

felszerelések beszerzése. 

A program Eredménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben résztvevők száma”.  

A ROHU – 158 projekt keretében 980 ember vett részt határokon 

átnyúló együttműködési kezdeményezésekben. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

- Új Levendula Rekreációs Pont szabadidőközpont Békésben, 

teljesen felszerelt; 

- 2 nyári tábor gyerekeknek a határ mindkét oldalán; 

- 12 öko-klub szervezése a határ mindkét oldalán élő gyermekek 

számára; 

- Magyarországon megrendezett Levendula Öko-fesztivál 

 

 

 


