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Cod proiect ROHU-115 

Titlu proiect De la un pod la altul  

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 reprezintă creșterea eficienței și sustenabilității 

utilizării turistice a valorilor naturale comune în zona transfrontalieră din 

Sălacea și Hortobágy, prin susținerea și promovarea moștenirii naturale a zonei 

țintă abordate, în vederea creșterii numărului de vizitatori și a șederilor peste 

noapte. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Comuna Sălacea (România) 

Beneficiar: Hortobágy Község Önkormányzata (Ungaria) 

Buget TOTAL 1.611.547,26 Euro din care FEDR 1.369.815,16 Euro 

Rezumat 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- crearea unui coridor ecologic ce leagă cele două părți ale pășunii Sălacea, 

precum și  dezvoltarea unui sistem de iluminare public nepoluant în satul 

Hortobágy  

- crearea unei infrastructuri noi pentru vizitatori, cu accesibilitate sporită, 

centrată pe valorile naturale ale Câmpiilor Ierului și Nirului – Valea Ierului pe 

partea română și a râului Hortobágy cu împrejurimile sale pe partea maghiară 

- dezvoltarea și promovarea unei destinații turistice noi, reprezentate de o nouă 

rută tematică transfrontalieră, ce leagă zonele dezvoltate prin proiect și care 

pune in valoare   facilitățile nou create in aceste locuri 

Rezultate: 

 - îmbunătațirea stării de conservare a pășunii Salacea  (parte a zonei protejate  

ROSPA0016 și ROSCI0021) 

 - îmbunătațirea stării de conservare  a zonelor naturale din Hortobágy, ca 

urmare a scăderii gradului de poluare  

 - dezvoltarea unei infrastructuri turistice  în zona Sălacea si promovarea 

valorilor naturale ale Câmpiilor Ierului și Nirului din  Valea Ierului  

 - dezvoltarea unei infrastructuri turistice  concentrate pe valorile naturale ale 

râului  Hortobágy 

 - o nouă rută tematică transfrontalieră care leagă două poduri și care se 

adresează atât  familiilor cu copii cât și și cuplurilor  tinere în căutare de 

aventură în natură 


