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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-204 

Projekt cím WorkMix  

Közös problémák, közös megoldások - együttműködés javítása Arad és 

Békés közigazgatásában  

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 (Együttműködés az 

intézmények számára) 

Megvalósítási 

időszak 
49 hónap (2018. december 1 – 2022. december 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a 3 közintézmény közös intézményi kapacitásának 

növelése annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak 

Arad (RO) és Békés (HU) megyében a megyei szintű döntéshozók 

együttműködésének elősegítése által, továbbá a közös örökség 

népszerűsitése 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Arad Megyei Tanács (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Békés Megyei Önkormányzat (Magyarország) 

PP3: Alexandru D. Xenopol Megyei Könyvtár (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
217 500,00 euró, melyből 184 875,00 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-204 projekt célja, hogy intenzívebbé tegye az intézmények 

közötti határokon átnyúló együttműködést, közös munkacsoportok és 

közös cselekvési terv révén, Arad és Békés megyében. 
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A projekt fő tevékenységei: 

 4 szakmai találkozó szervezése Aradon és 1 szakmai találkozó 

Békés megyében, különböző területeken: kockázatkezelés- és 

katasztrófavédelem, turizmus, egészségügy, kultúra, örökség és 

határokon átnyúló kapcsolatok, közlekedés és infrastruktúra; 

 1 workshop szervezése Arad megyében, a három érintett 

intézmény számára; 

 1 vándorkiállítás megszervezése, a Békés megyei 

értékgyűjtemény népszerűsítése és bemutatása céljából, ezáltal 

elősegítve a megye kulturális örökségének és természeti 

értékeinek megőrzését; 

 egy 205 nm-es tárgyalóterem felújítása, amely egy történelmi 

épületben található Arad város központjában, az Arad-Békés 

Közös Bizottság tevékenységének fokozása érdekében; 

 a kiállítási berendezések irodájának és 2 tárolóhelyiségének 

felújítása; 

 a Helyi Kulináris Kincsek Szótárának létrehozása, amelyet 

könyvtárak, megyei tanácsok, városházák, turisztikai információs 

központok stb. használhatnak 

 1 médiakampány szervezése (rádió és online cikkek, a közös 

kulturális örökség népszerűsítése érdekében). 

A program Eredmény mutatója a „11/b1 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények 

száma”. A ROHU-204 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, hogy 

három olyan intézményt ér el Romániából és Magyarországról, amelyek 

részt vesznek az Arad és Békés megyei közintézmények közötti 

határokon átnyúló együttműködés javításában. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 az Arad-Békés Megyei Közös Bizottság cselekvési terve: a 2 

döntéshozó intézmény együttműködésnek érdekében a projekt 

megvalósítási időszakában, ami megalapozza a további 

együttműködést 

 3 intézmény, amely közvetlenül részt vesz a határokon átnyúló 

kezdeményezésekben 



 
 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 1 adminisztratív iroda és 2 raktár felújítva a 2. számú partner 

számára 

 1 felújított tárgyalóterem a vezető partner számára 

 1 A Helyi Kulináris Kincsek Szótára, a közös kulturális örökség 

népszerűsítése érdekében 

 1 tanulmányút Békés megyében 

 1 kiállítás a magyar értékekből 

 1 médiatábor szervezése. 

 

 


