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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-202 

Projekt cím seruMaros  

Mures/Maros that binds us 

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 az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a 

polgárok számára) 

Megvalósítási 

időszak 

27 hónap (2018. augusztus 1 – 2021. október 31.), amiből 3 hónap 

felfüggesztés 

Célkitűzés 

A projekt fő célja egy határokon átnyúló keret létrehozása, amely 

elősegíti a közösségek kohézióját, és lehetőséget biztosít az 

együttműködésre, elsősorban a Maros-parton elhelyezkedő települések 

lakói számára. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Diaspora Alapítvány (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület 

(Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
60 495,00 euró, melyből 51 420,75 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

 

A ROHU-202 projekt célja a Maros-folyó mindkét partján található 8 

közösség (Igris, Cenad, Pecica, Semlac (RO) és Deszk, Magyarcsanád, 

Maroslele, Ferencszállás (HU) közötti,  határokon átnyúló 

együttműködés kereteinek létrehozása, bevonva a közösségek fiataljait 

és felnőttjeit a közös munkába és a közös célok elérésébe. 
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A projekt fő tevékenységei: 

 fiatalok helyi klubjainak létrehozása a 8 román és magyar 

településen: Igris, Cenad, Pecica, Semlac, Deszk, Magyarcsanád, 

Maroslele, Ferencszállás; 

 közös kulturális rendezvények szervezése: szabadtéri kiállítások, 

amelyek témája a Maros –folyó, piknikek, rendezvények, 

amelyeken a fiatalok kézműves alkotásai kerülnek kiállításra a 

helyi klubtalálkozók során. 

A program Eredmény mutatója a „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben résztvevők száma”. A ROHU – 202 

projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, hogy 104 fiatal vesz 

részt a Maros partján fekvő két közösségből a kulturális 

eseményeken. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése felhívja a figyelmet 

arra, hogy a Maros -parton, a határ mindkét oldalán élő 8 közösségben 

léteznek közös elemek a helyi identitás struktúrájában, és ezáltal erősíti 

az összetartozásuk érzését, saját közösségük és közös regionális 

identitásuk kialakításában. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 8 helyi klub, amely ösztönzi a fiatalokat a művészi alkotások 

létrehozására és feltárja a Maros -folyóhoz kapcsolódó régi 

hagyományokat; 

 Közös kulturális rendezvények létrejötte, a határ mindkét 

oldalán lévő 8 közösség közötti erősebb kötődés érdekében 

 

 


