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2. Nyílt Pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-319 

Projekt cím 4 YOUTH 

Közös program a fiatalok közötti határokon átnyúló együttműködésért 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése  

Beruházási 

prioritás 

11/b – Az állampolgárok és intézmények közötti jogi és adminisztratív 

együttműködés támogatása (állampolgárok közötti együttműködés) 

Megvalósítási 

időszak 
27 hónap (2020. december 1 – 2023. február 28.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a fenntartható, határokon átnyúló hatékonyabb 

intézményi együttműködés elősegítése. A 3 szervezet közösen dolgozik 

egyazon cél elérése érdekében: az intézményi kapacitások 

megerősítése által magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása az 

állampolgárok számára.   

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Hegyközpályi Község TKE (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) 

PP3: Hegyközcsatár Község TKE (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 173 500,00 euró, amelyből 147 475,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt partnerei beazonosították azokat a közös kihívásokat, 

amelyeket teljesítve magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudnak 

biztosítani.   

 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek az alábbiak:  

 tapasztalatcserére irányuló 3 tanulmányút és egy online találkozó 

szervezése; 

 a projektet népszerűsítő rendezvények szervezése (nyitó- és 

zárókonferencia); 

 közös hálózat létrehozása a közigazgatás terén bevált jól 

gyakorlatok megosztására; 
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 a projektben partnerként résztvevő polgármesteri hivatalok 

számára különböző, a lakosság javát szolgáló eszközök (pl. a vezető 

kedvezményezett részére egy legalább 6 személyes autó és egy  

felszereléseket szállító autó. a PP2 részére két darab 8+1személyes 

mikrobusz, a PP3 részére 6+1 személyes kishaszonjármű, 1 

telekonferencia rendszer) beszerzése. 

 

A Program teljesítménymutatója a „11/b1 A határon átnyúló 

kezdeményezéssel érintett résztvevő intézmények száma”. A ROHU–319 sz. 

projektnek köszönhetően a projektbe közvetlenül bevont 3 intézmény 

részvétele járul hozzá az indikátor teljesítéséhez.   

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak: a 6 tanulmányút lebonyolítását 

követően javul a lakosságot érintő szolgáltatások, valamint az 

olyan, egyéb specifikus területeket érintő együttműködések 

színvonala, mint például a vízkészlet-gazdálkodás, 

hulladékgazdálkodás, szállítás, stb. A projekt megvalósítási 

időszakát követően a partnerek rövidtávú (a megvalósítás 

befejezésétől számított 1 évre szóló) és középtávú (legalább 5 évre 

szóló) cselekvési terveket dolgoznak ki. A szervezetek számára 

számos előnnyel járnak az új lehetőségek, együttműködésüket tudják 

folytatni. Kifejlesztésre kerülhet a gazdasági növekedést és 

idegenforgalom fejlesztését célzó közös stratégia is.  

E projekt megvalósításának köszönhetően erősödik a határmenti 3 

szervezet közötti együttműködés. 

 


