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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-183 

Projekt cím SAFEBOR 

Biztonságos Határ, Biztonságos Élet 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

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

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés az 

intézmények számára) 

Megvalósítási 

időszak 
21 hónap (2018. december 1 – 2020. augusztus 31.) 

Célkitűzés 

A Biztonságos Határ, Biztonságos Élet projekt fő célja, hogy javítsa a 

román-magyar határvidéki intézmények határokon átnyúló 

együttműködését a migrációkezelés területén. A határokon átnyúló 

együttműködés erősítésével a 4 intézmény, Bihar megye, a Hajdú-Bihar 

megyei rendőrség, a Nagyváradi Regionális Határrendészet és a Bihar 

megyei rendőrség javítja adminisztratív kapacitását a migrációkezelés 

tekintetében. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Bihar Megyei Tanács (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (Magyarország) 

PP3: Regionális Határrendészet Nagyvárad (Románia) 

PP4: Bihar Megyei Rendőrség (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 287 904, 85 euró, amelyből 244 719,12 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-183 projekt célja, hogy intenzívebbé tegye az együttműködést 

a 4 intézmény között azáltal, hogy javítja azok adminisztratív kapacitását 

a határokon átnyúló bűnözés és az illegális migráció megelőzése terén. 
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A projekt fő tevékenységei: 

 a Bihar megye (Románia) területén található migrációs 

információs pont felújítása, korszerűsítése és 

berendezésekkel való felszerelése, összesen 19 700,00 EUR 

értékben; 

 a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (Magyarország) 

helyiségeiben egy konferenciaterem felszerelésével való 

megújítás, amelyet a projektben részt vevő négy intézmény 

közötti határokon átnyúló találkozók, szakmai konferenciák és 

rendőrök képzése során használnak fel migráció és határokon 

átnyúló bűnmegelőzés témában, a beruházások összértéke: 64 

400,00 EUR; 

 a Nagyváradi Regionális Határrendőrség (Románia) 

megbízásából specifikus felszerelés beszerzése, a rendőrök 

gyakorlati képzési moduljaihoz: útlevél-olvasó, hő- és éjjellátó 

kamerák, 71.360.00 EUR összegben; 

 a Bihar megyei rendőrséghez (Románia) tartozó lőtér 

felújítása és felszerelése, amely Bihar megyében közös 

gyakorlati képzésre szolgál, összesen 26 700,00 EUR értékű 

beruházás; 

 képzés a rendőrség dolgozóinak a határellenőrzésről, a vezető 

kedvezményezett és a 2. projektpartner számára 

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

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”. A ROHU – 183 projekt 4 intézmény bevonásával járul hozzá 

ehhez a mutatóhoz. 

A 4 intézmény együttműködése javítja a migráció területén jelentkező 

problémákra és kihívásokra való reagálás és megközelítés módját. Az 

intézmények jobban képzett rendőrökből, a tapasztalat- és 

információcseréből, valamint a megfelelő képzési infrastruktúrából 

részesülnek. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 2 teljesen felújított és felszerelt létesítmény, ebből 1 

információs pont a migrációról Nagyváradon (Románia) és 1 
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konferenciaterem a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság helyszínén Debrecenben (Magyarország), 

amelyet a rendőrség elméleti képzéseire használnak a bevált 

gyakorlatok közös megosztása érdekében; 

 speciális felszerelések beszerzése a nagyváradi 

határrendészek számára, valamint egy felújított lőtér a régió 

összes rendőrének kiképzésére; 

 6 képzési modul a migrációkezelés kérdéseiről, román és 

magyar rendőrök számára; 

 1 jelentés „Diagnózis a migrációról Bihar - Hajdu-Bihar 

régióban”, amely pontos képet nyújt a térségben bekövetkező 

migráció hatásáról és dimenziójáról, az emberek szabad 

mozgásának következtében az Európai Unióban és az EU-n 

kívülről; 

 számos promóciós anyag elkészítése, amelyet minden érdekelt 

intézmény és érdekelt fél számára történő terjesztésére 

használnak fel, a projektre vonatkozó információk terjesztése 

érdekében 

 


