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Cod proiect ROHU-14 

Titlu 

proiect 

Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona 

transfrontalieră Salonta- Békéscsaba 

Axa 

prioritară 

1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi 

resurselor 

Prioritatea 

de investiții 

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă utilizarea sustenabilă a 

moștenirii naturale comune în zona transfrontalieră Salonta-Békés prin 

îmbunătățirea stadiului de conservare a 1519,41 ha și promovarea 

valorilor naturale într-un mod integrat.  

Parteneriat 

Beneficiar principal: Municipiul Salonta (România) 

Beneficiari: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Ungaria) 

                     Asociația Milvus Transilvania Vest (România) 

                     Békés Város Önkormányzata (Ungaria) 

Buget 

TOTAL 

 

2.997.387,86 Euro, din care FEDR 2.547.779,68 Euro 

Sumar 

Activitățile cuprind măsuri de conservare/protecție și promovare: 

- conservarea speciei Otis tarda prin reducerea numărului de prădători 

- restaurarea ecologică a lacului eutrofic 

- realizarea unei cercetări științifice ca parte a programului de conservare 

- organizarea de workshopuri, întâlniri și schimb de experiență 

 - dezvoltarea rutelor tematice și crearea Punctului de Informare Turistică 

Centrul “Dropia” și a Centrului turistic Békés-Dánfok 

- activități de promovare a valorilor locale printr-un plan de marketing 

comun 

 

Rezultate: 

- o suprafață de 985,32 de mp de habitat susținut pentru a atinge un 

statut de conservare îmbunătățit în Salonta 

- o suprafață de 534,09mp de habitat susținut pentru a atinge un statut 

de conservare îmbunătățit în Békés 

- creșterea numărului de vizite cu 6355 în regiunea Salonta- Békés 
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Cod proiect ROHU-84 

Titlu 

proiect 

 

Abordarea transfrontalieră integrată în vederea îmbunătățirii cooperării 

și pregătirii comune privind prevenirea riscurilor și gestionarea 

dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar 

Axa 

prioritară 

5: Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor (Cooperare 

în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor) 

Prioritatea 

de investiții 

5/b: Promovarea investiţiilor pentru abordarea riscurilor specifice, 

asigurarea intervenţiei în cazul dezastrelor şi dezvoltarea unui sistem de 

gestionare a dezastrelor 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea prevenirii riscurilor 

transfrontaliere și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor 

Hajdu-Bihar. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Asociația Serviciul Pentru Asistență în Situații 

Speciale- SARTISS (România) 

Beneficiar: Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag (Ungaria) 

Buget 

TOTAL 

1.207.339,00 Euro, din care FEDR 1.026.238,15 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt prevăzute a fi implementate: 

 - elaborarea strategiei transfrontaliere de prevenire a riscurilor și 

gestionare a dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihar 

- extinderea, modernizarea și exploatarea comună a celor două centre 

regionale de formare transfrontalieră și pregătire integrată pentru 

intervenții în situații de urgență, situate în localitățile Borș și 

Hajdúszoboszló 

- stabilirea protocoalelor comune pentru intervenții specifice  

- cursuri de limbi străine oferite personalului implicat în domeniul 

gestionării dezastrelor 

- derularea de programe comune de pregătire pentru personalul voluntar 

și pompieri profesioniști implicați în gestionarea riscurilor și dezastrelor 

din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, în special, și în ambele țări, în 

general 

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

- elemente inovative în procesul de cooperare transfrontalieră privind 

îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionarea dezastrelor 

- servicii de intervenție în situații de urgență îmbunătățite pentru 

populația din zona eligibilă 
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