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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-179 

Projekt cím ABBTROHU 

Közigazgatási híd  Románia - Magyarország határ menti régiójának 

városai között 

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

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy javítsa a közigazgatás átláthatóságát és a 

közszolgáltatások minőségét a határ menti térség kistelepülései 

esetében. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Élesd Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Sinteu Község(Románia) 

PP3: Margitta Megyei Jogú Város (Románia) 

PP4: Szarvas Város Önkormányzata (Magyarország) 

PP5: Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 362 500,00 euró, melyből 308 125,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-179 projekt célja olyan eszközök kifejlesztése, amelyek 

megkönnyítik a helyi közösségek hozzáférését a modern 

kommunikációs eszközökhöz, és ösztönzik a döntéshozatali 

folyamatokban való részvételt. 
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A fő tevékenységek a következők: 

 10 határokon átnyúló tapasztalatcsere megszervezése a 

projektben részt vevő intézmények számára 

 informatikai berendezések beszerzése Élesd Város részére (11 

asztali számítógép, 17 táblagép, 7 laptop, 1 szerver, licencek 

szerverre és 25 felhasználóra, 9 multifunkciós nyomtató, 

szoftver a helyi költségvetéshez) 

 1 Közös stratégia kidolgozása a romániai és magyar kisebb 

települések közötti határokon átnyúló együttműködés 

megerősítésére; 

 informatikai berendezések vásárlása Sinteu község számára (5 

asztali számítógép, 1 munkaállomás, 1 laptop, irodai licenc, 

víruskereső szoftver, 1 multifunkciós nyomtató, 1 projektor, 

vetítővászon, 2 szerver, szerverlicenc, 1 UPS, 1 kapcsoló) és 4000 

m optika kábel 

 1 SMS üzenetküldő rendszer kifejlesztése, amely olyan rendszer, 

amely SMS üzeneteket küld a lakosságnak, és amely lehetővé 

teszi a lakossággal való gyors interakciót vészhelyzetek esetén, 

valamint a közösség életével kapcsolatos fontos információk 

gyors közlését; 

 1 felügyeleti rendszer konfigurálása a helyi lakosság 

biztonságérzetének növelése érdekében; 

 10 hotspot létrehozása Sinteu egész területén 

 informatikai berendezések beszerzése Margitta városába (4 

asztali számítógép, 2 nyomtató, 20 tablet, fényképezőgép, 10 

irodai engedély, 10 Windows -licenc, 2 UPS) 
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 a helyi döntéshozó testületek 2 közös ülésének megszervezése 

Margittán és Szarvason, a partnerintézmények 60 (becsült szám) 

helyi képviselője részvételével 

 1 Irányelv kidolgozása a közigazgatás átláthatóságáról 

 1 hangtechnikai eszközkészlet beszerzése Szarvas község 

számára 

 informatikai eszközök (10 laptop,) beszerzése 2 képzésre Szarvas 

önkormányzata által 

 román és szlovák nyelvű információkat tartalmazó weboldal 

készítése (Szarvas) 

 1 Tanulmány az IT -eszközök használatáról a helyi közigazgatás 

adatkezelésének javítására szolgáló eszközökként (Margitta); 

 1 szoftver fejlesztése az adatfeldolgozási kapacitás növelésére 

(Margitta); 

 1 digitális oktatási program szervezése 50 év feletti emberek 

számára, az informatikai eszközök (laptopok, nyomtatók) 

használatának megtanulására összpontosítva; 

 1 tárgyalóterem felújítása a berettyóújfalui városházán; 

 háromnyelvű honlap fejlesztése: magyar, román és angol, amely 

lehetővé teszi a nyilvános konzultációt (Berettyóújfalu) 

 2 nyilvános konzultációs kampány szervezése 

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

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”.  

A ROHU – 179 projekt hozzájárul a mutatóhoz, a résztvevő 5 intézmény- 

amely növeli a közigazgatási szolgáltatások kapacitását-által. 
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A partnerek e projekten belüli együttműködése lehetővé teszi, hogy új 

folyamatokat és eljárásokat teszteljenek az emberek, vállalkozások és 

más szervezetek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében, 

különösen a modern informatikai megoldások alkalmazása által. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 a határokon átnyúló együttműködés javítását szolgáló közös 

stratégia, amely a romániai és magyar kisebb települések 

közötti együttműködés alapját fogja képezni; 

 informatikai berendezések beszerzése a 

projektpartnereknek, hogy fejlesszék kapacitásukat a helyi 

költségvetés tervezésében és végrehajtásában 

 egy funkcionális SMS -üzenetküldő rendszer a Sinteu község 

számára, amely vészhelyzet esetén gyors interakciót tesz 

lehetővé a lakossággal 

 funkcionális felügyeleti rendszer Sinteu községben az utak 

felügyeletére; 

 1 szoftver-fejlesztés Margitta adatfeldolgozási kapacitásának 

növelésére 

 jobb hozzáférés a közösségi élethez kapcsolódó 

információkhoz és nagyobb átláthatóság Szarvas község 

polgárai számára; 

 a részvételi kormányzás javított feltételei a berettyóújfalui 

városháza új, felújított tárgyalótermében. 

 

 

 


