
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-161 

Projekt cím O-IKT-SETI 

O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság) 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek 

együttműködése)) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a 

polgárok számára) 

Megvalósítási 

időszak 
25 hónap (2018. december 1. - 2020. december 31.) 

Célkitűzés 
A projekt fő célja, hogy tájékoztatás útján felhívja a figyelmet az 

egészséges, felelősségteljes, környezettudatos életmódra. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Tájékozódási Futásért Alapítvány (Magyarország) 

PP3: The touristic association Condor Club Arad (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 64 939,00 euró, melyből 55 198,15 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-161 projekt célja az Arad és Csongrád-Csanád megyei határon 

átnyúló közösségek közötti együttműködés intenzitásának növelése, 

valamint az egészséges életmód népszerűsítése a sporton keresztül. 

 

A projekt fő tevékenységei a következők: 

 több turisztikai orientációs központ, valamint térképek 

létrehozása a tájékozódási futáshoz és sporttevékenységekhez; 

 az emberek gyakorlati képzése a térképszerkesztés területén; 
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 webináriumok szervezése a helyiek számára, beleértve az 

informatikai képzéseket; 

 sportpromóciós és turisztikai portál létrehozása; 

 sportesemények szervezése és promóciós anyagok készítése; 

 a helyiek képzése a tájékozódás terén. 

A program Eredmény mutatója a „11/b2 -A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek 

száma”. A ROHU – 161 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, 

hogy 274 romániai és magyarországi embert ér el, akik részt vesznek a 

projekt tevékenységeiben. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése felhívja a figyelmet 

az egészséges életmódra, valamint a szabadtéri tevékenységek és a 

sport fontosságára, mint kulcsfontosságú tényezőkre az életminőség 

javításában, minden korosztály számára. 

Főbb eredmények 

 1 kétnyelvű portál, amelyet a természeti és kulturális értékek, 

a tájékozódási sportesemények és a virtuális útvonalak 

népszerűsítésére fejlesztettek ki a kiválasztott 8 határon átnyúló 

területről; 

 térképjavítások/frissitések 5 kiválasztott romániai területre 

(Casoaia, Moneasa, Baile Felix, Sannicolau de Munte és Vartop) 

és 3 magyar területre (Ásotthalom, Sándorfalva és Ópusztaszer 

Emlékpark) vonatkozóan - 32 négyzetkilométer feltérképezett 

terület); 

 8 tájfutó sportesemény Romániában és Magyarországon 200 

résztvevő számára; 

 1 tájfutó térképjavító tréning 14 résztvevő számára; 

 4 webinárium 60 résztvevő számára; 

 1 zárókonferencia a projekt eredményeinek bemutatására. 

 

 

 


