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Első Nyílt Pályázati Felhívás - Normál Projektek 

Projekt kód  ROHU-35  

Projekt cím GREEFOP- Zöldülő Lábnyomok  
 

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

felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások terén) 

Beruházási 

prioritás 

6/c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése. 

Megvalósítási 

időszak 
24 hónap (2018. június 1.- 2020. május 31.) 

Célkitűzés 
A projekt fő célkitűzéseként szeretné megőrizni és javítani a hasonló 

típusú élőhelyeket a határ mindkét oldalán, valamint elérhetővé tenni 

őket a nyilvánosság számára.  
 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Szent István Egyetem –Szarvasi Arborétum 

(Magyarország) 

Projekt Partner: PP2: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 

(Románia) 

TELJES 

költségvetés 

1 663 232, 70 euró, melyből 1 413 747,79 euró ERFA támogatás 

A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1.600.097,91 EUR 

A költségvetés felhasználási aránya: 96,22 % 

Összefoglaló 

A projekten belül megvalósított tevékenységek az Arborétum kulturális 

örökségének megőrzésére és fenntartására, valamint a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség palotájához tartozó barokk dendrológiai 

park természeti értékeinek megőrzésére és fejlesztésére törekednek. 

Továbbá, az ezekhez a természeti és kulturális értékekhez való 

hozzáférés megkönnyítése által a projektben foglalt örökségvédelmi 

területek látogatóinak száma is várhatóan növekvő tendenciát mutat. 

 

Főbb tevékenységek:   

• a Római Katolikus Püspökség palotája körüli barokk dendrológiai 

park kiértékelése fajok és élőhelyeik szempontjából  

• Kert megtervezése bibliai növények, valamint konyhai és 

gyógynövények termesztésére 

• A park karbantartásához szükséges berendezések, bútorok, 

műszaki eszközök és járművek beszerzése és telepítése 

• A barokk dendrológiai park védett természeti területének 

megóvása / védelme és fejlesztése 

• információs panelek készítése és weboldal létrehozása 
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• új látnivalók létrehozása a Szarvasi Arborétumon belül, amelyek 

új oktatási élményekkel szolgálnak a turisták számára (tematikus 

útvonal/tanösvény és meditációs tér)  

• 3 új esőbeálló kiépítése és további 4 felújítása az újonnan 

létrehozott útvonal mentén a Szarvasi Arborétumban 

• Öko-játszótér létrehozása gyermekek és felnőttek számára a 

Szarvasi Arborétumban 

• Új rendezvényhelyszín felépítése a Szarvasi Arborétumban mobil 

színpaddal és egy új épülettel, a szükséges elektromossági 

feltételek megteremtésével  

 

2020. május 31-én a projekt sikeresen lezárult. 

Minden projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). 

 

A Program Eredménymutatója a CO09- Fenntartható turizmus: A 

kulturális és természeti örökség és a látnivalók támogatott helyszínein 

várható látogatások számának növekedése és a CO23- Természet és 

biodiverzitás: A jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott 

élőhelyek területe. 

ROHU-35 projekt megvalósítása által 77 267 fővel nőtt a támogatott 

kulturális és természeti területek és látnivalók látogatottsága, és 24 

599,69 hektárnyi földterület rendelkezik jobb védettséggel. 

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei: 

 látogatók számának növekedése 77 267 fővel a kulturális és 

természeti örökségek területén; 

 24 599,69 hektárnyi földterület rendelkezik jobb védettséggel; 

 1 újragondolt tematikus tanösvény, 3 új esőbeálló, 1 új 

meditációs tér, 1 öko játékpark felnőtteknek és gyerekeknek, 1 

közösségi épület és 1 mobil színpad Szarvason; 

 1 bibliai, gyógynövény- és fűszerkert, 1 sétaút, 1 meditációs tér, 

1 felújított amfiteátrum és kültéri bútorok a nagyváradi barokk 

palota kertjében; 

 1 projekt weboldal: http://www.baroque-garden.ro/ 

  

 

Weboldal:  

 http://www.baroque-garden.ro/en/home-angol/ 

 http://pepikert.hu/2018/06/25/rohu-35-interreg-palyazat-

greening-footprint/ 
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