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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-126 

Projekt cím PRONATURE - A természet megőrzése, védelme és népszerűsítése 

a román-magyar határ mindkét oldalán  
 

Prioritási 

tengely 

1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása (Együttműködés a természeti és kulturális források terén) 

Beruházási 

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

támogatása és fejlesztése  
 

Megvalósítási 

időszak 
58 hónap (2018 július 1 – 2023 április 30) 

Célkitűzés 

A projekt célja a Natura 2000 területek, a ROSCI0062 Sebes Körös – 

Király-erdő szurdok és a Natura 2000 Berekböszörmény-

Körmösdpusztai legelők HUHN 20103 természeti örökségének 

védelme, megőrzése és támogatása, a természeti és kulturális potenciál 

védelme, valamint környezetvédelmi intézkedések végrehajtása a 

román-magyar határ mindkét oldalán.  
 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Bihar Megyei Tanács (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Vadu Crișului Town Hall (Románia) 

PP3: Centre of Protected Areas and Sustainable Development Bihor 

Association (Románia) 

PP4: Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 2 371 341,20 euró, melyből 2 015 640, 01euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt fő tevékenységei a természeti örökség fenntartható 

rehabilitációjával, megőrzésével és népszerűsítésével kapcsolatosak. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Természetfigyelő és népszerűsítő központ létrehozása egy meglévő 

épület újjáépítése, berendezése valamint speciális eszközökkel való 

felszerelése által, Vadu Crișului területén, Romániában 

 Turisztikai Információs és Menedzsment Központ építése 

Körösszegapátiban, Magyarországon  

 Helyi hagyományőrző központ építése Vadu Crisului-on 

 3 tematikus útvonal kidolgozása a környéken és információs panelek 

telepítése 
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 2 workshop megszervezése: „Védett területek mint ökoturisztikai 

célpontok”, „A biológiai sokféleség megőrzése és védelme a Natura 

2000 területeken” 

  7 napos tábor megszervezése ifjú-rangerek számára 

  5 tematikus műhelymunka a gyermekek számára  

 A Védett Területek Szakértője tanfolyam szervezése (a legalább 20 

tanfolyamon részt vevő személyek megkapják a védett területek 

szakértelméről szóló tanúsítványokat) 

  Nyilvános rendezvények szervezése a természet és a természettel 

kapcsolatos hagyományok népszerűsítése érdekében (Vama Sării 

vásár, hegymászó verseny, rafting és kötélpálya túrák, via-ferrata, 

Czárán Gyula emléktúra) 

  Rendezvények szervezése a természetben (óvodai, iskolás 

gyermekek természetvédelmi táborai, kalandjátékok, 

kerékpártúrák) 

 Oktatófilm készítése (vetítés az iskolákban és online sugárzás) 

 Ökológiai oktatás a természet védelme és megőrzése érdekében 

(500 oktatócsomag, 1000 természetútlevél, 500 promóciós készlet, 

szórólapok, prospektusok, plakátok stb.)  

 Egy mennyiségi és minőségi monitorizációs tanulmány a turistákról 

 A Sebes Körös–völgy Természetvédelmi Terület és környéke 

jövőbeni látogatóközpontja környezettanulmányi elemzésének 

felvázolása 

  A Természetfigyelő és népszerűsítő központ berendezésének és 

felszerelésének beszerzése (20 kerékpár, 1 db 4x4 terepjáró, 1 

pótkocsi, 1 audio-vezérlő rendszer, 1 aktív audiorendszer, 1 

mikrofon, 1 video projektor, 1 feszültség stabilizátor, 4 emelő, 2 

laptop, 5 intelligens LCD, 25 virtuális szemüveg, 1 nyomtató, 1 

vetítővászon, 1 digitális információs tábla stb.)  

 Berendezések beszerzése a Turisztikai Információs és Menedzsment 

Központhoz (2 notebook, 1 LCD TV, 1 projektor, bútor, 1 nyomtató, 

2 digitális kamera, 1 hangrendszer, 7 távcső stb.) 

 A projekt weboldalának létrehozása 

 

A Program eredmény mutatói a CO09- Fenntartható turizmus: A látogatások 

várható számának növekedése a kulturális és természeti örökség és látnivalók 

támogatott helyszínein, valamint a CO23- Természet és biodiverzitás: A jobb 

védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe.  

A ROHU-126 projekt révén a látogatók száma 50 000-rel nőtt, és 40 000 ha 

földterület rendelkezik jobb természetvédelmi státusszal . 

Főbb 

eredmények 

 A projekt fő eredményei Vadu Crișului és Körösszegapáti új központjaihoz 

kapcsolódnak, amelyek célja a természetfigyelés, a látogatók tájékoztatása 

és a helyi hagyományok megőrzése. Az új tematikus útvonalak, műhelyek, 
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táborok, tanfolyamok és nyilvános rendezvények szintén fontosak az 

ökológiai oktatáshoz a védett fajok élőhelyeinek védelme és megőrzése 

érdekében.  

Social media:  

https://www.facebook.com/ProNature-Rohu126-318436608922063 
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