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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-200 

Projekt cím CCC 

Határon átnyúló rendezvények a határon túli polgárok számára 

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 (ETC-CB). 

Megvalósítási 

időszak 
12 hónap (2018. december 1 – 2019. november 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja, hogy elősegítse a polgárok közötti együttműködést 

Toboliu, Girisu de Cris, Nojorid (RO) és Körösnagyharsány (HU) 

településeken kulturális rendezvények szervezése által, amelyeken a 

helyi hagyományokat ünneplik, annak érdekében, hogy közelebb 

hozzák egymáshoz  a közösségeket, és erősítsék a köztük lévő 

kapcsolatot. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Toboliu Község (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Körösnagyharsány Önkormányzata (Magyarország) 

PP3: Girisu de Cris Község (Románia) 

PP4: Nojorid Község (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 77 000,00 euró, melyből 65 450,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-200 projekt célja, hogy informális keretek között aktív 

interakciót alakítson ki a négy település lakói között, és növelje 

tudatosságukat sajátos szokásaikról és hagyományaikról, koncerteken 

és hagyományos főzőversenyeken való részvétel által. 
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A projekt fő tevékenységei a következők: 

 4 főzőverseny szervezése, minden partner által, minden 

településen, romániai és magyarországi versenyzők 

részvételével, az évente megrendezésre kerülő hagyományos 

fesztiválok keretein belül: Káposztafesztivál Toboliun (RO) és 

Körösnagyharsányban (HU), Falunapok Girisu de Crisen (RO) és 

Ősz Fesztivál Nojoridon (RO). A főzőversenyeken hagyományos 

káposztás ételeket készítenek, minden résztvevő és vendég 

számára, ingyenesen; 

 4 koncert megszervezése az évente szervezett fesztiválokon 

belül, minden településen, romániai és magyarországi művészek 

és zenekarok részvételével; 

 rendezvényekhez használt berendezések megvásárlása: mobil 

hang- és fénytehnika, 8 fából készült kioszk a hagyományos 

termékek bemutatására és 3 főzőkazán tűzhellyel és eldobható 

edényekkel, mindezt körülbelül 41 900,00 EUR értékben. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése erősíti a kapcsolatot 

a négy közösség és lakói, valamint a kulturális hagyományokat jobban 

ismerő lakosság között. 

A program kimeneti mutatója „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben résztvevők száma”. A ROHU - 200 projekt révén 200 

fő vett részt közös kulturális eseményeken. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 főzőverseny és koncert a Toboliu-i Káposztafesztiválon 

 főzőverseny és koncert a körnagyharsányi Káposztafesztiválon 

 főzőverseny és koncert a Girișu de Criș -i falunapokon 

 főzőverseny és koncert az őszi fesztiválon, Nojoridon 

 

 

 


