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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-103 

Projekt cím IRIS- A Nagykároly-Nyíradony határon átnyúló terület természeti 

értékeinek közös védelme  
 

Prioritási tengely 1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források terén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása 

és fejlesztése. 

Megvalósítási 

időszak 
28 hónap (2018. április 1– 2020. július 31.) 

Célkitűzés 

A projekt a parkok és nemzeti parkok megőrzésére és védelmére; a 

természeti értékek megóvására; a természeti örökség védelmére, 

támogatására és fejlesztésére irányuló figyelemfelkeltő kampányokra, a 

tematikus utak kialakítására; a természeti örökség hozzáférhetőségének 

javítására (beleértve a kerékpárral történő hozzáférhetőség kialakítását 

is), valamint a látogatók számának növelésére irányult. 
 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Nagykároly Megyei Jogú Város (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú 

Egyesület (Magyarország) 

TELJES költségvetés Teljes 665 714,00 euró, melyből 565 856, 90 euró ERFA támogatás 

A projektben elszámolt teljes költségvetés összege: 657,161.63 euró 

A költségvetés felhasználása: 98.72% 

Összefoglaló 

A projektben megvalósított tevékenységek fő célja az írisz – egy kihalással 

veszélyeztetett faj – élőhelyének megóvása, és a határmenti természeti 

örökség hatékony fenntartása volt a Nagykárolyi Dendrológiai Parkot a 

Nyíradonyi Szakolykerttel és a Fény-erdővel összekötő tematikus útvonal 

révén.  A közös természeti örökségi elemeinek fejlesztése által, a térség 

turisztikai szempontból vonzóbbá vált, növelve az idelátogató turisták 

számát. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Új tematikus útvonal létrehozása, mely a nyíradonyi Gencsy-

háztól a Nagykárolyi Dendrológiai Parkig tart (31 útvonal tábla, 8 

információs tábla, 1 sátor, 25 kerékpár és 3 pihenőhely a látogatók 

számára); 
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  Az írisz eredeti élőhelyének helyreállítása a Fény-erdőben, és az 

élőhely megóvása (írisz ültetvény előkészítés, talajjavítás, élőhely 

vizsgálat és utógondozás); 

 Kert létrehozása őshonos fajok számára a Gencsy-házhoz közeli 

Nyíradonyi Szakolykertben. A kertben főként az írisz és egyéb 

őshonos fajok találhatóak meg, ezáltal bemutatva magát a 

növényt és annak élőhelyét;    

 Állandó színpad felépítése a Gencsy-háznál, ahová különböző 

tevékenységeket, például előadásokat és eseményeket 

szervezhetnek; 

 Szolgálati épület kialakítása (mellékhelyiségekkel, kézmosókkal, 

zuhanyzókkal stb.) a nyíradonyi Gencsy-házban; 

 2 információs pont létrehozása a terület és a tematikus útvonalak 

népszerűsítése érdekében; 

 Rehabilitációs és állagmegóvási munkálatok a Nagykárolyi 

Dendrológiai Parkban (talajtisztítás, új utak kialakítása, a régi 

korcsolyapálya felújítása, ahol télen új kihajtható mobil jégpálya, 

nyaranta pedig szabadtéri kiállítás üzemel); 

 Tematikus útvonal létrehozása a romániai Nagykárolyban, a 

Károlyi-kastély körüli dendrológiai parkban (digitális kijelző 

oszloppal, 3 információs táblával, 100 térképpel és kerékpáros 

parkolóval a látogatók számára);  

 Mobilalkalmazás fejlesztése turisták számára, mely bemutatja a 

tematikus útvonalat, az összes érintett természeti és kulturális 

nevezetességet és az útvonal mentén található turisztikai 

szolgáltatásokat.  

 

A projekt 2020. július 31-én sikeresen befejeződött.  

Az összes projekttevékenység teljes mértékben (100%) megvalósításra 

került. 

 

A Program Eredmény mutatója a CO23-Természet és biodiverzitás: A jobb 

védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe. 

A ROHU-103 projekt révén 306,54 hektárnyi földterület került 

megóvásra, vált jobb állagúvá.  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak: 

- A nyíradonyi Gencsy-háznál kezdődő és a Nagykárolyi 

Dendrológiai Parknál végződő 1 tematikus útvonal; 

- az írisz és egyéb őshonos fajok eredeti élőhelyét felölelő 306,54 

hektárnyi helyreállított és megőrzött földterület; 

- 1 turisták számára létrehozott mobil applikáció.  
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Weboldalak:  

http://guthkeledegyesulet.hu/?page_id=320 

 https://nyirbike.hu/en/home/ 

https://www.municipiulcarei.ro/conferinta-de-inchidere-rohu/ 
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