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Cod proiect ROHU-7 

Titlu proiect Provocare comună și cooperare comună pentru managementul moștenirii 

naturale transfrontaliere 

Axa prioritară 
1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și                  

resurselor 

Prioritatea de 

investiții 

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural 

și cultural 

Obiectiv 
Obiectivul general al proiectului este conservarea și dezvoltarea unui sistem 

transfrontalier de protejare a valorilor naturale cu scopul menținerii echilibrului 

de mediu, a identității teritoriale și integrării lor în circuitul turistic modern. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Societatea de Binefacere Don Orione Oradea (România) 

Beneficiari: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Ungaria) 

                    Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (Ungaria) 

Buget TOTAL 1,117,788.09 Euro, din care FEDR 950,119.87 Euro  

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități:  

- crearea unor rute tematice și educaționale în această destinație turistică (pe 

ambele părți ale frontierei) 

- elaborarea a cinci cercetări a căror rezultate vor ghida grupul țintă în 

procesul de luare a deciziilor legate de conservarea și protecția moștenirii 

naturale în general și a site-urilor Natura 2000, în particular 

- organizarea de sesiuni educaționale de instruire 

- dezvoltarea unui Punct de Informare Turistică în Békéscsaba (coordonat de 

beneficiarul principal) 

 - organizarea câtorva evenimente și conferințe care aduc laolaltă experți 

regionali din sfera conservării și protecției naturii dar și din domeniul 

turismului (5 conferințe cu aproximativ 440 de participanți) 

 - participarea la șase târguri pe teme turistice, o strategie turistică pentru 

stabilirea promovării activităților care vor prezenta zona transfrontalieră ca 

element visual 

 

 Rezultate: 

 - un parc turistic în satul Zece Hotare și refugiul turistic Belvedere-Observator 

echipat,  cu o suprafață construită de 711,63 mp 

 - o strategie turistică comună, conferințe, târguri, studii și cercetări specifice și 

o bază de date comună pentru identificarea acțiunilor și soluțiilor de 

conservare 

 - un Centru turistic și un parc de animale în Grădina Anna din Szarvas 

 - un Punct de informare turistică echipat în Orașul Békés 


