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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-162 

Projekt cím GEOCLUSTERBHB 

Klaszter a földrajzért, örökségért és fenntartható fejlődésért Bihar – 

Hajdú-Bihar határokon átnyúló térségben 

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 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (ETC-CB). 

Megvalósítási 

időszak 
23 hónap (2018. december 1. - 2020. október 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja egy olyan munkabázis létrehozása, amelyet a 

közigazgatás használni fog, és amely hozzájárul a határokon átnyúló 

régió iskolái oktatási és tanulási folyamatának javításához. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Nagyváradi Egyetem (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Bihor Destination Management Agency (Románia) 

PP3: Érmelléki Népfőiskolai Egyesület (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 216 266,70 euró, melyből 183 826,69 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-162 projekt célja, hogy növelje a földrajzi és a területrendezés 

szerepét a Bihar-Hajdú-Bihari régió vidéki, városi vagy építészeti 

területein, valamint a társadalmi és gazdasági területeken, egy sor 

román-magyar közös tematikus eseményen keresztül. 

A fő tevékenységek a következők: 

 9 workshop szervezése különböző emberek részvételével: a helyi 

közigazgatás, a magánszféra, a nem kormányzati szervezetek, az 
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ifjúsági egyesületek, a diákok, tanárok Bihar és Hajdú-Bihar 

megyei képviselői számára, annak érdekében, hogy 

összekapcsolják a valódi piaci igényeket az oktatási területtel: 

 A fizikai és emberi földrajzi ismeretek frissítése és fejlesztése; 

 Desztináció menedzsment. Modellek és jó gyakorlatok 

 Digitális földrajzi adatok és ingyenes térinformatikai szoftver 

használata 

 A környezetföldrajz problémái 

 A természeti örökség ismerete és népszerűsítése 

 A nem konvencionális energia és a fenntartható fejlődés 

 A kommunikáció technikái 

 A tanítás / tanulás modern technikái és módszerei, Földrajz az 

iskolákban 

 

 Kerekasztal szervezése: A kidolgozott segédanyagok bemutatása 

 Fókuszcsoport szervezése: Az anyagok fő szerkezete 

 Egy speciális csomag létrehozása, amely anyagokat tartalmaz a 

helyi Bihar - Hajdú Bihar földrajzi horizont kidolgozásával 

kapcsolatban: 

                       -500 darab Bihar Megyei Helyi Földrajzi Horizont Atlasz 

           -500 darab Hajdú-Bihar megye Öröksége Album  

           -1000 db brosúra: Oktatási és szabadidős határokon 

átnyúló utak 

 1 Integrált rendszer létrehozása, amely webportált és 

mobiltelefon -alkalmazást tartalmaz 

 Rövid dokumentumfilm készítése a határ menti térség 

természeti és kulturális örökségéről; 
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 2 kirándulás és 4 szaklátogatás megszervezése, két Bihar megyei 

és két Hajdú-Bihar megyei iskola részvételével, annak 

érdekében, hogy a helyi önkormányzatok és oktatási 

intézmények közötti tudást sikeresen átadhassák a földrajz, 

területrendezés, környezetvédelem és az oktatás területén. 

 

A program Eredmény mutatója „11/b1-A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”. A ROHU – 162 projekt révén 3 intézmény vett részt közvetlenül 

a határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben. 

 

A projektben részt vevő három partner együttműködése megszilárdítja 

a határokon átnyúló kapcsolatokat az oktatási intézmények között a 

különböző szinteken: egyetem, gimnázium és általános iskola, valamint 

az önkormányzatoknál is, a határon átnyúló térség természeti és 

kulturális örökségben rejlő lehetőségeinek felértékelésével. 

Főbb eredmények 

- 1 Integrált rendszer, amely webportált és mobiltelefon -

alkalmazást tartalmaz 

- Rövid dokumentumfilm a határ menti térség természeti és 

kulturális örökségéről; 

- 500 db Bihar megyei Helyi Földrajzi Horizont Atlasz, 

- Hajdú-Bihar megye Öröksége Album, 500 db 

- 1000 db brosúra: Oktatási és szabadidős határokon átnyúló 

útvonalak bemutatásáról 

- 9 közös tematikus workshop különböző emberek 

részvételével 

- 2 közös kirándulás és 4 speciális látogatás 

 

 


