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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-181 

Projekt cím NSED-coop 

Nagylak-Sântana-Elek-Doboz közintézményei közötti határmenti 

együttműködés fejlesztése 

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 
20 hónap (2018. december 1 – 2020. július 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a partner községek közintézményei közötti, közös, 

harmonikus és tényleges együttműködés kialakítása, kapcsolódva a 

Program speciális célkitűzéseihez, úgy, mint határmenti 

együttműködés a közintézmények között 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Nagylak Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Sântana Város (Románia) 

PP3: Elek Város Önkormányzata (Magyarország) 

PP4: Doboz Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 296 890,00 euró, melyből 252 356,50 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-181 projekt célja, a négy intézmény közötti együttműködést 

javítása azáltal, hogy fokozza részvételüket az adminisztratív, kulturális 

és sporttevékenységekben, a modernizálásba és a korszerű 

felszerelések beszerzésébe történő beruházások révén. 
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Projekttevékenységek: 

 9 közös tevékenység, amely a négy projekt partner közös 

megvalósításában jön létre (5 tematikus szeminárium a helyi 

közigazgatás témájában, 1 Nyílt nap, ahol 81 személy számára 

nyílik lehetőség információkat kapni a romániai és 

magyarországi helyi közigazgatásról, 2 csapatépítő, 1 

Romániában és 1 Magyarországon, 1 sportesemény 

Magyarországon) 

 tárgyalótermek korszerűsítése és felszerelése bútorokkal, 

informatikai eszközökkel, valamint hang-, videó- és színpadi 

technikával Nagylakon, Eleken, Sântana városában, valamint 

sport öltöző felújítása Dobozon 

 

A program Eredmény mutatója „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”.  

A ROHU – 181 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, hogy 4 

romániai és magyar közintézményt vont be a határokon átnyúló 

együttműködésbe. 

Ez a projekt segíti a 4 közintézményt a meglévő együttműködésük 

javításában, és támogatja a megszerzett készségek és ismeretek 

átadását, hozzájárulva egy rugalmasabb, alkalmazkodóbb és 

innovatívabb közösség eléréséhez. 

Főbb eredmények 

Ennek a projektnek köszönhetően javulnak a Nădlac (Nagylak), Sântana, 

Elek és Doboz lakossága számára nyújtott szolgáltatások, korszerűsítési 

beruházások történnek, berendezéseket vásárolnak az információ és 

tudás cseréjére és átadására a 4 partnerintézmény között. 

• 1 modern edzőterem Dobozon 

• 1 korszerűsített multifunkcionális csarnok Sântana –n 

• 1 modernizált multifunkcionális csarnok Eleken  
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• 1 modern tárgyalóterem Nagylakon 

• 2 csapatépítő rendezvény, egy Romániában és egy Magyarországon 

• 1 sportesemény Dobozon, Magyarországon 

• 5 tematikus szeminárium 

• 1 „Nyílt Nap” Nagylakon  

 

 


