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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek  

Projekt kód  ROHU-54 

Projekt cím RiskMan- Együttműködés a kockázat-megelőzés és a 

katasztrófavédelem terén, a Zerind-Újkígyós határon átnyúló térségben 

 

Prioritási tengely 5- Kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem (Együttműködés a 

kockázat-megelőzés és a katasztrófavédelem terén) 

Beruházási 

prioritás 

5/b- Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Megvalósítási 

időszak 
25 hónap (2019. április 1- 2021. április 30.) 

Célkitűzés  

A projekt átfogó fő célja a meglévő rendszer fejlesztése volt a specifikus 

kockázatok (megelőzés és kezelés) terén, valamint a Zerind - Újkígyós 

határmenti térségben élő személyek katasztrófákkal szembeni 

ellenállóképességének növelése 22 hónap alatt. 

Partnerség  
Vezető Kedvezményezett: Zerind Község (Románia) 

Projekt Partner: PP2: Újkígyós Város (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

Teljes 489.230,00 euró, melyből 415.845,50 euró ERFA támogatás 

A projektben elszámolt teljes költségvetés összege: 458.638,32 euró 

A költségvetés felhasználása: 93,75% 

Összefoglaló 

A ROHU-54 projekt eredményeként egy új, határokon átnyúló 

együttműködési partnerség jött létre a kockázat-megelőzés és a 

katasztrófavédelem (például tűz, bozóttűz, viharok, stb.) terén Zerind 

Község és Újkígyós Város között. 

 

A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták:  

 Speciális felszerelések (2 teherautó, 1 gyorsreagálású jármű, 16 

szett tűzoltóruha, 1 kiszabadító eszköz, 1 szivattyú, 1 teleszkópos 

létra, 1 láncfűrész, 1 generátor, fejhallgatók, kesztyűk, 

bakancsok, stb.), valamint 1, interaktív videókonferenciák 

lebonyolítására alkalmas, monitor  beszerzése; 

 4 közös szimulációs gyakorlat szervezése (35 önkéntes 

részvételével);  
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 Tanúsítványt biztosító szakmai továbbképzés szervezése két 

zerindi önkéntes számára az egységes feladatmeghatározás és –

értelmezés, valamint a helyi lakosság vészhelyzet esetén 

fennálló megvédésére irányuló helyi szolgáltatások fejlesztése 

érdekében;  

 Képzés szervezése önkéntes tűzoltók (20 résztvevő) számára, 

valamint egy haladó szintű továbbképzés lebonyolítása 

Újkígyóson (5 résztvevő számára);  

 4 közös, a vészhelyzetek témáját érintő workshop szervezése a 

jobb együttműködés érdekében, 15 releváns érintett, a Zerind- 

Újkígyós határmenti területen élő résztvevő számára;  

 A kockázatok megelőzésére és mérséklésére, a kockázatok 

egységes megközelítésére irányuló közös terv kidolgozása a 

határ mindkét oldalán lévő 12 településen; 

 2 figyelemfelkeltő kampány szervezése a helyi lakosság számára 

a vészhelyzetek megelőzésének és az azokra való válaszreakciók, 

ill. a készenléti csapatok által végzett mentési tevékenységek 

témájában. Ennek céljából „Mentési nap" elnevezésű 

rendezvények (pl. szimulációs mentési gyakorlatok, oktatás, a 

készenléti csapatok és tevékenységeik bemutatása a helyi 

lakosság számára) megtartására került sor Zerinden és 

Újkígyóson több mint 200 fő részvételével. 

 

A projekt 2021. április 30-án sikeresen befejeződött. 

Az összes projekttevékenység teljes mértékben (100%) megvalósításra 

került. 

 

A program Eredmény mutatója az „5/b 1 Lakosság, melyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek ”.  

A ROHU-54 projekt megvalósítása eredményeként 34.601 fő számára 

biztosított magasabb minőségű védelem.  

Főbb eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak: 

 1 közös vészhelyzeti terv és katasztrófahelyzetek esetén 

fellépő együttműködés, mely tartalmazza az újonnan 

beszerzett felszerelések elsődleges használatának és az új 

módszerek leírását; 

 A projekt keretén belül beszerzett professzionális felszerelések 

segítségével jobb védelmet nyújtó, fejlettebb vészhelyzeti 
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szolgáltatások biztosítása vált lehetővé Zerinden és 

Újkígyósón élő 34.601 fő számára;    

 A projekt keretén belül szervezett figyelemfelhívó kampányok 

eredményeként a Zerind és Újkígyós területén élő lakosság 

tájékozottabbá vált a kockázatmegelőzés –és –kezelés 

témájában.  

 

Közösségi média oldal: https://www.facebook.com/RiskMan-

406267886887627/ 

Weboldal: https://primariazerind.ro/category/romana/proiecte-cu-

finantare-europeana/ 
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