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Cod proiect ROHU-161 

Titlu proiect O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) 

Axă 

prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate 

de 

investiție 

11/b2 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 

cetățeni și instituții. Cooperarea pentru cetățeni. 

Obiectiv Obiectivul principal al proiectului este de a atrage atenția asupra unui mod 

de viață sănătos, responsabil și ecologic, prin practicarea orientării 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Regional Telecottages Public Association of South 

Hungarian Plain (Ungaria)                   

Beneficiari: For Orienteering Foundation (Ungaria)                   

                     Asociația Turistică Condor Club Arad (România) 

Budget 

total 
64.939, 00 Euro, din care FEDR, 55.198,15 Euro 

Sumar 

 Proiectul prevede următoarele activități: 

- crearea mai multor centre turistice de orientare precum și hărți pentru 

activitățile sportive de orientare 

- instruirea practică a câte 7 persoane în domeniul editării hărților  

- organizarea de webinarii pentru localnici, inclusiv instruire IT 

- crearea unui portal de promovare și turism sportiv 

- organizarea de evenimente de promovare precum și materiale 

promoționale 

 

Rezultatele proiectului: 

- creșterea numărului de tineri implicați în activități sportive 

- înființarea a 10 noi centre sportive 

- crearea unui nou portal de promovare și turism 

- localnici instruiți în domeniul orientării  
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Cod proiect ROHU-277 

Titlu 

proiect 

CHESS START RO-HU - dezvoltarea în comun a unui instrument de incluziune 

socială transfrontalieră bazat pe șah 

Axa 

prioritară 

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritatea 

de 

investiție 

11/b1 - Promovarea cooperării legale și administrative și cooperarea între 

cetățeni și instituții. Cooperare pentru instituții 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este intensificarea cooperării 

transfrontaliere durabile a comunităților din Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-

Bereg prin dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru abordarea 

problemelor comune, privind incluziunea socială a comunităților 

marginalizate, contribuind la o cooperare transfrontalieră mai activă a 

diferitelor instituții și cetățeni. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:   Asociația Centrul de Resurse CREST (România)  

Beneficiari:   Asociația STEA (România) 

                       Clubul Sportiv DAVID (Ungaria) 

Buget total 

 
 69.996,42  Euro, din care FEDR 59.496,94 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- 4 întâlniri comune ale celor 3 parteneri de proiect 

- formarea profesioniștilor și a voluntarilor (6 din România și 6 din Ungaria) 

în predarea șahului la copii și proiectarea programului de dezvoltare a 

competențelor pentru copii 

- 5 evenimente comune, de cooperare la scară mică, în domeniile sportului, 

culturii și timpului liber 

- un ghid, "Program de dezvoltare a abilităților de viață prin șah" 

- săli de șah amenajate, câte unul în fiecare localitate țintă (Satu Mare și 

Nyiregyháza) 

 

Rezultatele proiectului: 

-  schimb de experiență și bune practici între parteneri 

-  identificarea de soluții comune pentru sporirea incluziunii sociale a copiilor 

din comunitățile marginalizate  

- crearea de rețele durabile de cooperare între partenerii din zona 

transfrontalieră 
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Cod proiect ROHU-316 

Titlu 

proiect 
Tradiție și modernitate - Cooperare culturală transfrontalieră 

Axă 

prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate 

de 

investiție 

11/b2- Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 

cetățeni și instituții. Cooperarea pentru cetățeni 

Obiectiv 
Obiectivul principal al proiectului este consolidarea cooperării între 

persoanele care trăiesc pe ambele părți ale frontierei. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Municipiul Jimbolia (România) 

Beneficiari: Comuna Cărpiniș (România) 

                     Municipiul Csanádpalota (Ungaria) 

Budget 

total 
76,690.00 Euro, din care FEDR  65,186.50 Euro 

Sumar 

 Proiectul prevede următoarele activități: 

- dezvoltarea cooperării trilaterale prin evenimente culturale comune (tabără 

de dans popular, tabără de tineret, trei evenimente gastronomice, două 

evenimente religioase, 2 evenimente culturale și o conferință pentru experți 

culturali) 

- inițierea de activități cu participarea grupurilor dezavantajate în vederea 

sprijinirii incluziunii sociale 

 

Rezultatele proiectului: 

- cooperarea între cetățeni 

- eliminarea discrepanțelor sociale și etnice 

 

 

 


