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ROHU-126 Határon átnyúló projekt 

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program keretében megvalósuló 

„Nature preservation, protection and promotion on both sides of the 

Romanian-Hungarian border” (Rövidítése: PRONATURE) című ROHU 126 

azonosító számú projekt bemutatása 

A projekt partnerei: 

1 
Consiliul Judetean 

Bihor 
ROMÂNIA LP1 

2 Primăria Vadu Crișului ROMÂNIA PP2 

3 

Asociația Centrul pentru 

arii protejate și 

dezvoltare durabilă 

Bihor 

ROMÂNIA PP3 

4 
Körösszegapáti 

Nagyközségi 

Önkormányzat 

MAGYARORSZÁG PP4 

 

Prioritási tengely 1 – Közös védekezés valamint a közös értékek és források 

hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén)  

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

védelme, támogatása és fejlesztése 

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

Királyerdő 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.  

A projekt megvalósítása során a következő tevékenységek várhatóak:  
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- a lakóház (homlokzat, belső tér, tető) rehabilitációja és napelemekkel történő 

felszerelése, a belső tér átszervezése és az épület felszerelése oly módon, hogy 

többfunkciós természetvédelmi központ számára szükséges tereknek és 

létesítményeknek biztosítson helyet  

- három tematikus útvonal kidolgozása és külső elrendezése és a projekt 

népszerűsítése  

- egy projekt weboldal kidolgozása és egy kommunikációs kampány létrehozása, 

amely magában foglalja a védett terület szakértőinek tanfolyamát 

 - három megfigyelő torony építése a Natura 2000 Berekböszörmény-

Körmösdpusztai legelők HUHN 20103 területén 

 - a Turisztikai Információs és Menedzsment Központot ellátó épület 

rehabilitációja  

- helyi hagyományok megőrzésére szolgáló központ - Fazekas Ház Réven  

- - három újonnan kialakított turisztikai útvonal Réven 

 

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Info és Turisztikai Menedzsment 

Központot hoz létre egy meglévő épület rehabilitációja és felszerelése révén. Az 

épület Körösszegapátiban található a Natura 2000 Berekböszörmény- 

Körmöspusztai legelők HUHN 20103 közelében. Az épület egy régi iskola, 

melynek felújítása (homlokzat, belül, tető) történik, valamint belső átalakítása 

annak érdekében, hogy olyan tereket hozzanak létre, melyek a Központ számára 

szükségesek. A Központot a szükséges berendezésekkel és bútorokkal is ellátják 

(video, projektor, LCD TV, nyomtató, digitális fényképezőgép, távcsövek 

asztalok, székek). A turisták szállítására a védett területen egy autó vontatóval és 

20 bicikli kerül beszerzésre. Az épületben egy megfelelően felszerelt 

adminisztratív tér is kialakításra kerül. A beruházáshoz műszaki és gazdasági 
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dokumentumok kidolgozása szükséges (megvalósíthatósági tanulmány, műszaki 

rajzok stb). Az Info és Turisztikai Menedzsment Központ és a védett terület 

között fekvő (1,1 km) út is felújításra kerül (helyreállítás, gödrözés, szintezés). 

Továbbá 3 távcsövekkel felszerelt fából készült kilátó épül a Natura 2000 

Berekböszörmény- Körmöspusztai legelők területén, valamint tanösvény kerül 

kialakításra. 

A projekt teljes költségvetése: 

PARTNEREK ORSZÁG 
TELJES 

KÖLTSÉGVETÉS 

ERDF 

TÁMOGATÁS 

1 - Consiliul Judetean 

Bihor ROMÂNIA  €  1 173 472,12   € 997 451,30  

2 - Primăria Vadu 

Crișului ROMÂNIA  € 369 205,60   € 313 824,76  

3 - Asociația Centrul 

pentru arii protejate și 

dezvoltare durabilă 

Bihor ROMÂNIA  € 99 122,31   €  84 253,96  

4 - Körösszegapáti 

Nagyközségi 

Önkormányzat MAGYARORSZÁG  € 729 541,17   € 620 109,99  

ÖSSZESEN  € 2 371 341,20   € 2 015 640,01  

 

A projekt főbb várható eredményei: - egy korszerűsített úttal ellátott, 

felszerelt turisztikai információs és irányító központ Körösszegapátiban - egy 

multifunkcionális megfigyelési, védelmi és természetvédelmi központ Réven 

 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar 

projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív 

megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények 

kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. 
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A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, 

összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő 

támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja 

magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és Timiș a román oldalon, illetve Békés, 

Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon.  
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