
 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-198 

Projekt cím ODCTEU 

Nyitott ajtók a kultúrához és a hagyományokhoz az EU-ban 

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

együttműködés elősegítése (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 
15 hónap (2019. július 1 – 2020. szeptember 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja az Alesd (RO) és Kaba (HU) helyi közösségek közötti 

kapcsolatok erősítése azáltal, hogy felhívja a figyelmet a határ menti 

régió közös kulturális örökségére, és erősíti a közösségek tagjai közötti 

személyes kapcsolatokat. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Alesd Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Kaba Város Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 74 055,00 euró, melyből 62 946,75 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-198 projekt a multikulturalizmust és a kulturális örökség 

fontosságát helyezi előtérbe a néptánc-előadások révén, és ösztönzi az 

emberek személyes interakcióját a sportversenyeken keresztül. 

A projekt fő tevékenységei: 

•nagyszabású rendezvény szervezése Alesd-en (RO) „Nyitott Határ 

Fesztivál” címmel, amely magában foglalja: a határokon átnyúló térség 

nemzetiségeire jellemző néptáncokat, sportversenyeket, valamint 

gasztronómiai és kulturális előadásokat; 
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•három rendezvény szervezése Kabán (HU): „Asszonyboldogito 

íjászverseny”, „Kaba őszi esemény” és „Kaba Ifjúsági Labdarúgó 

Verseny”, fiatalok részvételével, amely magában foglalja a 

néptáncegyüttesek fellépését és a sportversenyeket; 

•a sportfelszerelések beszerzése a vezető kedvezményezett számára: 

ping-pong asztalok, sakk-készletek, labdák labdarúgáshoz és 

kézilabdához, összesen 26 700,00 EUR értékben; elektromos  generátor 

beszerzése, 3 800,00 euró értékben; és fából készült fülkék beszerzése, 

20 000,00 EUR összegben; 

•Eszközbeszerzés a 2. számú projektpartner számára: íjászverseny- és 

futballfelszerelés, valamint népviselet, összesen 9 800,00 € értékben. 

A program Eredmény mutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben résztvevők száma”. A ROHU – 198 

projekt 200 főnyi résztvevővel járul hozzá a mutatóhoz, akik a 

településen szervezett kulturális és sportesemények résztvevőit. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 4 határon átnyúló kulturális és sport esemény, amelyet 

kifejezetten a fiataloknak szenteltek, és amelyek célja, hogy 

tanórán kívüli tevékenységeket biztosítsanak számukra, és hogy 

folytassák az érintett önkormányzatok oktatási partnerségét, 

 Az eseményekhez szükséges sport-, kulturális és technikai 

felszerelések, valamint promóciós anyagok beszerzése, 

amelyek a projekt eredményeinek, az érdekeltek és a határokon 

átnyúló nagyközönség számára történő terjesztésére szolgálnak. 

 

 


