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Első Nyilt Pályázati felhívás-Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-84 

Projekt cím 

 

CROSSRISKS- Együttes, határon átnyúló megközelítés a jobb 

együttműködésért és a közös felkészültségért, a kockázat-megelőzés és 

katasztrófavédelem terén a Bihor- Hajdú-Bihar Eurorégióban  
 

Prioritási tengely 
5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem 

Beruházási 

prioritás 

5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képességet és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztését célzó 

beruházások támogatása. 

Megvalósítási 

időszak 
36 hónap (2018 április 1- 2021 március 31) 

Célkitűzés 
A projekt fő célja a határon átnyúló kockázat-megelőzés és a 

katasztrófavédelem javítása a Bihor- Hajdú-Bihar Eurorégióban 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Association Service for Assistance in Special 

Situations  (Románia) 

Projekt Partner: 

PP2: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 

Teljes 1 207 339, 00 euró, melyből 1 026 238, 15 euró ERFA támogatás 

A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1 182 914,36 € 

Költségvetés felhasználási aránya: 97,98% 

Összefoglaló 

A ROHU-84 projekt célja a határon átnyúló katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képesség javítása, közös kockázatkezelési stratégia kidolgozása 

által; a határon átnyúló beavatkozások minőségének javítása a 

vészhelyzetek elhárítására; a hivatásos és önkéntes személyzet 

beavatkozási képességének fejlesztése a különféle típusú vészhelyzetek 

kezelésére, továbbá közös műveletek létrehozására katasztrófák esetén. 

 

Főbb tevékenységek: 

• Határon Átnyúló Regionális Képzési Központ létrehozása az 

integrált vészhelyzeti felkészítés érdekében, Szentjobbon (Bors 

Község, Románia), egy meglévő képzési központ felújítása és 

korszerűsítése által –VK 

• A képzéshez szükséges konténerek beszerzése (2 konténer a 

mentőcsapatok kiképzéséhez, valamint 1, amely szekrényként, 

tárolóként és zuhanykabinként szolgál)- VK 
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• Hajdúszoboszlón (Magyarország), a Határon Átnyúló Regionális 

Képzési Központ modernizálása, az integrált vészhelyzeti felkészítés 

lehetőségének megteremtése érdekében-PP2 

• Határokon átnyúló stratégia kidolgozása a kockázat-megelőzésre 

és a katasztrófavédelemre a Bihor- Hajdú Bihar Eurorégióban 

• Közös protokollok és beavatkozási eljárások kidolgozása  

• 1 szakmai workshop szervezése, a Nemzetközi „Kutatás és Mentés” 

konferencia keretében.  

• 1 képzési program szervezése Hajdú-Bihar megyében, hivatásos 

tűzoltók és önkéntesek számára (Magyarországról és Romániából 

egyaránt) 

•  Nyelvtanfolyamok szervezése legalább 80 tűzoltó és a 

katasztrófavédelem területén dolgozó egyéb érintett személy 

számára 

 

2021. március 31-én a projekt sikeresen lezárult. 

A projektben meghatározott összes tevékenységet befejezték (100%). 

 

A Program Eredmény mutatója 5 / b1 „Lakosság, amelyet fejlesztett 

katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek”.  

A ROHU-84 projekt révén 1.143.330 embert védenek fejlettebb 

katasztrófavédelmi szolgáltatások. 

Főbb eredmények 

A projekt legfőbb eredményei: 

• 1 143 330 ember részesül a korszerűsített segélyszolgálatban 

• 1 db felújított és felszerelt Határon Átnyúló Integrált Készenléti 

Térségi Képzési Központ Hajdúszoboszlón (HU) 

• 1 új Regionális Határon Átnyúló Képzési Központ a sürgősségi 

beavatkozások integrált képzésére Sântionban, Borș (RO) egy meglévő 

képzési központ felújításával és korszerűsítésével 

• 1 Határon átnyúló kockázatmegelőzési és katasztrófakezelési 

stratégia a Bihar-Hajdu Bihar Eurorégió szintjén 

• Közös beavatkozási protokollok és eljárások 

• 1 szakmai wokshop a Nemzetközi Kutatási és Mentőkonferencián belül. 

 

 


