
  
 
 
 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

Cod proiect ROHU-156 

Titlu proiect Tradiții de-a lungul timpului, peste graniță 

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 intensifica cooperarea 

transfrontalieră între comunitățile din Pecica și Mórahalom în domeniul 

cultural, având ca scop prezentarea, conservarea și promovarea tradițiilor 

locale de ambele părți ale frontierei. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Orașul Pecica (România) 

Beneficiari:  Comuna Cărpiniș (România) 

                      Orașul Mórahalom (Ungaria)                   

Budget 

total 
 79.200,00 Euro, din care FEDR,  67.320,00 Euro 

Sumar 

 Proiectul prevede următoarele activități: 

- organizarea a 7 evenimente (3 în Pecica și 4 în Mórahalom) cu participanți 

de pe ambele părți ale graniței, prezentând tradiții culturale locale  

- 2 publicații bilingve, o carte și un calendar despre tradițiile locale din Pecica 

și Mórahalom 

- organizarea expoziției anuale "Artă fără frontiere" 

 

Rezultatele proiectului: 

- o nouă formă de cooperare culturală între artiștii contemporani 

-  transmiterea tradițiilor de la vârstnici  la generații mai tinere 

-  publicații bilingve 

- intensificarea cooperării între cele două administrații publice locale, în 

timpul implementării proiectului 

- dezvoltarea activităților culturale, cu scopul de a promova și a conserva 

tradițiile locale în zona transfrontalieră, cu implicarea comunităților locale.  
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Cod proiect ROHU-200 

Titlu 

proiect 
Evenimente transfrontaliere pentru cetățeni transfrontalieri 

Axa 

prioritară 

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritatea 

de 

investiție 

11/b2 - Promovarea cooperării legale și administrative și cooperarea între 

cetățeni și instituții. Cooperare pentru cetățeni  

Obiectiv 
Obiectivul principal al proiectului este de a promova cooperarea între 

cetățeni, cu scopul de a apropia comunitățile și  a consolida relația dintre ele 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Comuna Toboliu (România)  

Beneficiari:   Comuna Körösnagyharsány (Ungaria) 

                       Comuna Girișu de Criș (România) 

                       Comuna Nojorid (România) 

Buget total 

 
 77.000,00 Euro, din care FEDR 65.450,00 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 

- achiziționarea unei scene mobile, pentru uz comun 

- organizarea a 4 evenimente culturale (de ex. Zilele satului) în fiecare dintre 

cele 4 comune, cu participarea și contribuția la evenimente a tuturor 

partenerilor 

 

Rezultatele proiectului: 

- 4 evenimente organizate pentru cetățeni 

- creșterea gradului de conștientizare și cunoaștere  în rândul cetățenilor cu 

privire la tradițiile județului 

- stabilirea bazei pentru o cooperare viitoare, continuă, între parteneri în 

ceea ce privește organizarea de evenimente 
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Cod proiect ROHU-265 

Titlu 

proiect 
Să sărbătorim împreună tradițiile 

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 general al proiectului este dezvoltarea durabilă, pe termen lung a 

comunităților, utilizând ca resursă locală patrimoniul transfrontalier 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Comuna Cetariu (România) 

Beneficiari:  Orașul Kaba (Ungaria) 

Budget 

total 
77.800,00 Euro, din care FEDR 66.130,00 Euro 

Sumar 

 Proiectul prevede organizarea în comun a mai multor evenimente, și anume: 

 

- 2  grupuri de evenimente de tip sezonier (legate de vacanța de vară a 

copiilor și, respectiv, evenimente organizate toamna, cum ar fi târgul și 

festivalul strugurilor) 

- 3 evenimente principale, organizate conform calendarului anual ( 

Carnaval, Advent și Sărbătoarea pâinii) 

 

Rezultatele proiectului: 

-  stabilirea unui calendar anual al evenimentelor care urmează să fie 

organizate în ambele comunități 

- evenimentele devin un instrument de dezvoltare durabilă, bazat pe resursele 

locale, și anume tradițiile, obiceiurile și obiceiurile 

- cetățenii celor două țări vor fi mai conștienți de tradițiile specifice și vor 

interacționa în mod activ 
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Cod proiect ROHU-280 

Titlu proiect Cooperarea culturală între cetățeni din zona transfrontalieră Salonta-Gyula 

Axa 

prioritară 

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

 

Prioritatea 

de investiție  
11/b1 – Promovarea cooperării în plan legislativ și administrativ și cooperare 

între cetățeni și instituții. Cooperare pentru instituții 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este de a construi o cooperare 

transfrontalieră durabilă între comunitățile care trăiesc în zona Salonta-

Gyula, pe baza patrimoniului cultural, prin organizarea de evenimente 

culturale, creând astfel dialog intercultural și cooperarea durabilă între 

comunități 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:   Municipiul Salonta (România) 

Beneficiar:  Orașul Gyula (Ungaria) 

Buget total  80.000,00 Euro, din care FEDR 68.000,00 Euro  

Sumar 

Proiectul prevede organizarea mai multor evenimente, și anume: 

 - Noaptea muzeelor 

- festival de teatru 

- seară a localnicilor cu cântece tradiționale 

-  realizare de film  (Figura lui Arany Janos - Toldi va fi pusă în centrul atenției 

prin crearea unui film cu o echipă transfrontalieră) 

  

Rezultatele proiectului: 

proiectul va avea ca rezultat implicarea a 2050 de persoane din zona 

transfrontalieră RO-HU (Gyula, Salonta) în activitățile propuse 

 

 


