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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Szatmárudvari község megvalósítja  a ROHU62 „Határtalan zöld folyosó“ című projektet, 

melynek finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program  

pénzalapjaiból történik 

 

Szatmárudvari, 2018.05.24. 

A 2018.04.01-2020.03.31 időszakban Szatmárudvari község, partnerségben Csenger város 

Önkormányzatával (Magyarország) és a szatmárnémeti Interaction 2050 Egyesülettel, a Szatmár 

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével megvalósítja a ROHU62 

JOINTGREENCORR „Határtalan zöld folyosó“ című projektet, az INTERREG V-A Románia-

Magyarország határon átnyúló együttműködési program finanszírozásával, melynek 

összköltségvetése 1.025.642 EUR, amiből az Európai Unió (ERFA) hozzájárulása 871.795,70 EUR. 

A projekt fő célkitűzése az „Alsó Szamos” határon átnyúló övezet revitalizációja, a természeti értékek 
megőrzése, védelme és elősegítése, az ökoturizmus és a környezetvédelmi oktatási tevékenységek 
által.   
A főbb tevékenységek a projekt megvalósítása során: 

 Projekt menedzsment, 
 Kommunikációs tevékenységek: a nyitó és záró rendezvények megszervezése, egy sor 

információs tevékenység szervezése, környezetvédői szemléletű tudatosítás és nevelés a 
határ mindkét oldalán, promociós kiadványok, promóciós film készítése, 

 Környezetbarát infrastruktúra fejlesztés Szatmárudvari Berend falu 32,99 ha területén, a 
Szamos folyó alsó szakaszának övezetében mely a Natura 2000 ROSCI0436 „ Alsó Szamos” 
természetvédelmi területnek van nyilvánítva, magába foglalva: egy a „Szamos varázsa”  
Információs és Turisztikai Központ, vizes övezetek, pihenő központ, talajvíz ellátó rendszer,  
kerékpár út és három fából készült madárles megvalósítását, 

 Környezetbarát infrastruktúra fejlesztés Csenger 2,14 ha területén, a város központjában levő 
tó rehabilitácója egy „Ökológiai fajmentő tó” megvalósítása érdekében, 

 Eszközök beszerzése. 
 

A projekt nyitó konferenciája 2018. május 25-én, 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre 

Szatmárnémetiben, a Kossuth kertben lévő „Zöld Ház” Környezetvédelmi Komplexumban. 

Részletes tájékoztatás a projektről Claudia Szabo projekt koordinátortól kérhető a 0261775062 

telefonszámon vagy e-mailen: secretariatodoreu@yahoo.com. 

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. 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 magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve 

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

 

          Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 


