
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szatmárudvari község megvalósítja  a ROHU80 „HATÁRMENTI INTEGRÁLT MONITORING,
KOCKÁZAT- ÉS KATASZTRÓFAKEZELÉSI KÖZPONT“ című projektet,

melynek finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 

pénzalapjaiból történik

Szatmárudvari, 2018.06.12

A 2018.04.01-2019.11.30  időszakban  Szatmárudvari  község,  partnerségben  a  Tyukodi  Önkéntes
Tűzoltó  Egyesülettel  (Magyarország),  valamint  Halmi,  Szatmárhegy  és  Pálfalva  községek
önkormányzatával  partnerségben  megvalósítja  a  ROHU80  JOINTRESCUE  „HATÁRMENTI
INTEGRÁLT  MONITORING,  KOCKÁZAT-  ÉS  KATASZTRÓFAKEZELÉSI  KÖZPONT“ című
projektet,  az INTERREG  V-A Románia-Magyarország  határon  átnyúló  együttműködési  program
finanszírozásával,  melynek  összköltségvetése 1.040.800  EUR,  amiből  az  Európai  Unió  (ERFA)
hozzájárulása 884.680 EUR.

A projekt fő célkitűzése specifikus kockázatok kezelése, a katasztrófahelyzetek elkerülése, valamint
katasztrófakezelési rendszerek fejlesztése egy határon átnyúló befektetés által.
A projekt főbb tevékenységei a megvalósítás során a következők:

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

kampány szervezése a lakosság számára a sürgősségi helyzetek kezelése céljából a határ
mindkét  oldalán,  tájékoztató  kiadványok  szerkesztése  és  szétosztása,  dokumentumfilm
készítése,

 Eszközök beszerzése, beleértve egy-egy tűzoltó autó vásárlását minden partner számára,
valamint lakossági riasztó és biztonsági rendszerek beszerzését,

 Közös képzések szervezése, tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje a határ mindkét oldalán.

Az önkéntes csapatok minőségi eszközökkel való felszerelése által a projekt hozzájárul a határon
átnyúló  kockázatok  kezeléséhez,  javítva  a  sürgősségi  helyzeteket  elhárító  csapatokat  szolgáló
infrastruktúrát,  a  csapatok felszerelését,  illetve emberi  erőforrásait  Szatmár és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében.

A  projekt  nyitó  konferenciája  2018.  június  13-án,  10.00  órai  kezdettel  kerül  megrendezésre  a
szatmárudvari Polgármesteri Hivatal gyűléstermében.

Részletes  tájékoztatás  a  projektről  Szabo  Claudia  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.

Partnerség egy jobb jövőért www.interreg-rohu.eu


