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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód  ROHU-62 

Projekt cím JOINTGREENCORR - Határtalan zöld folyosó 

Prioritási 

tengely 

1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Természeti és kulturális erőforrások témájában történő 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

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

fejlesztése. 

Megvalósítási 

időszak 
41 hónap (2018. április 1- 2021. augusztus 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése a határmenti Alsó-Szamos térség természeti 

örökségének megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése volt az 

ökoturizmus és környezetvédelmi oktatási tevékenységek 

közösségfejlesztésbe történő beillesztése, illetve a gyakorlati tapasztalatok 

oktatási programokba történő beépítése révén.  
 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Odoreu Község (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Csenger Város Önkormányzata (Magyarország) 

PP3: Interaction Egyesület 2050 (Románia) 

TELJES 

költségvetés 

Teljes 1.025.642,00 euró, melyből 871.795,70 euró ERFA támogatás 

A projektben elszámolt teljes költségvetés összege: 1.010.069,46 euró 

A költségvetés felhasználása: 98,48% 

Összefoglaló 

A projekt célja a határon átnyúló térség vonzó (öko)turisztikai célpontként való 

népszerűsítése, valamint közös tevékenységek szervezése volt a 

környezetvédelem és a biológiai sokféleség megőrzésének terén. 

 

A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták:  

 A Szamos folyó régi medrének, az „Odoreu-tónak” nevezett terület 

újjáélesztése, a meglévő vízi növény- és állatvilág helyreállítása és 

megőrzése, valamint szabadidős tevékenységek gyakorlására alkalmas 

területté való kialakítása - VK  

 A Csenger-tó felújításának munkálatai (a folyamatos vízellátást biztosító 

kutak megtervezése, a tavon lévő sziget kialakítása révén a víziállatok 

élőhelye területének növelése). A tó eredeti formája megmarad. 

Terület: 2,14 ha – PP  
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 A felújított Csenger-tó berendezése és felszerelése a szükséges 

eszközökkel (megfigyelő készülékek, melyek közül az egyik rögzített 

helyen kerül telepítésre, a másik mobil eszköz) – PP2  

 A kerékpáros turizmus tematikus útvonalának kialakítása (turista 

útvonalak kijelölése, térképek készítése és faültetés) – VK  

 3 rendezvény szervezése a "Víz Világnapja" alkalmából (kirándulás az 

Alsó-Szamoshoz, képzés vadőrök számára, horgászverseny) – VK  

 2 rendezvény megszervezése a "Madarak Világnapja" alkalmából (a 

Szamos Varázsa Látogatóközpont átadó rendezvénye, valamint a 

„Legjobb kabala” verseny) – VK  

 3 rendezvény szervezése a "A biodiverzitás nemzetközi napja" 

alkalmából (a híd és a ponton felavatása; egy gasztronómiai 

rendezvény) – VK  

 "Ökoturisztikai útmutató" kidolgozása és kiadása 500 példányban – VK  

 a Környezetvédelmi Világnapon diákverseny megrendezése a Csengeri 

Általános Iskolában –PP2  

 a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napján csapatverseny 

megrendezése a Csengeri Általános Iskolában- PP2 

 Felmérés a határmenti terület lakossága körében, hogy milyen 

tájékozottsági szinttel rendelkeznek a Natura 2000 jelentőségét és 

értékét illetően – PP3  

 A Föld Napja alkalmából a „Legjobb újrahasznosító” verseny 

megrendezése iskolákban és közösségekben – PP3  

 a Környezetvédelmi Világnapon az „Újrahasznosítható PET-ből készült 

legjobb híd és ponton” verseny szervezése építészhallgatók számára – 

PP3  

 2 rendezvény szervezése az "Európai Mobilitási Hét" alkalmából 

(kerékpáros menet és rusztikus ünnepség) – PP3  

 Népszerűsítő kisfilm készítése - PP3  

 „A Szamos folyó medréből, engedéllyel homokot és kavicsot kitermelő, 

gazdasági szereplők számára” elnevezésű workshop szervezése 

Szatmárnémetiben - PP3   

 

A projekt 2021. augusztus 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-62 projekt révén 432,99 ha föld kerül jobb természetvédelmi 

állapotba.  

Főbb 

eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak: 

 432,99 hektárnyi élőhely terület kerül jobb természetvédelmi állapotba; 

 Az „Odoreu-tó” körül kialakított rekreációs terület; 
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 A Csenger-tóhoz kapcsolódó 2,14 ha terület felújítása és alkalmassá 

tétele a vízi élővilág egyes fajainak megmentésére; 

 A határmenti területet népszerűsítő „Ökoturisztikai Útmutató”, mely 

tartalmazza a Szamos folyó menti új beruházásokat és a „zöld folyosó” 

bemutatását; 

 A projektpartnerek által környezettudatos szellemben rendezett 

információs, tudatosságot fejlesztő és oktatási célú tevékenységek 

révén az ökológiai szellemű gondolkodásmódot tudatosabban 

elsajátító és alkalmazó lakosság.   

 

Weboldal: 

http://www.odoreu.ro/proiect-rohu62-jointgreencorr/ 
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