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Cod proiect ROHU-179 

Titlu proiect Punct de legătură între orașele din regiunea transfrontalieră România - 

Ungaria 

Axă 

prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate 

de 

investiție 

11/b1 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 

cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este de a spori interacțiunile profesionale 

transfrontaliere între municipalitățile din zona de frontieră, contribuind 

astfel la creșterea nivelului calității serviciilor publice furnizate de acestea. 

Scopul este de a porni de la bunele practici identificate în zona de frontieră 

și de a spori calitatea generală a activității administrației publice locale. 

Astfel, proiectul va permite municipalităților să creeze un mediu care să 

stimuleze dezvoltarea socială și economică a comunităților și va contribui, în 

cele din urmă, la creșterea calității vieții în zona de frontieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Orașul Aleșd (Romania) 

Beneficiari:  Comuna Șinteu (România) 

                      Orașul Marghita (România) 

                      Orașul Szarvas (Ungaria) 

                      Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) 

Budget 

total 
362.500,00 Euro, din care FEDR 308.125,00  Euro 

Sumar 

  

Proiectul prevede implementarea următoarelor activități: 

 - schimb transfrontalier de experiență 

 - acțiune pilot - dezvoltarea capacității municipalității Aleșd în planificarea și 

executarea bugetului local – ateliere de lucru 

 - stabilirea unei strategii comune pentru consolidarea cooperării 

transfrontaliere între municipalitățile mici din România și Ungaria 

 - acțiune pilot – creșterea gradului de utilizare a instrumentelor IT la nivelul 

comunei Șinteu 

- acțiune pilot - îmbunătățirea capacității IT a municipiului Marghita 

 - reuniune comună a factorilor de decizie locali 

 - acțiune pilot - creșterea transparenței în municipalitatea Szarvas 

 - activitate pilot - îmbunătățirea condițiilor de guvernare participativă 

(Berettyóújfalu) 
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Rezultatele proiectului: 

 

- principalul rezultat este reprezentat de mecanismul de cooperare 

transfrontalieră stabilit prin proiect, cu scopul de a intensifica și armoniza 

calitatea serviciilor publice furnizate de municipalitățile mici din zona de 

frontieră. Schimbul intens de experiență și transferul de cunoștințe, 

susținute de activitățile proiectului, vor crea legături profesionale durabile 

între instituțiile partenere. Numărul mare și frecvența atelierelor și 

întâlnirilor (10 reuniuni în 15 luni, și încă alte 2 reuniuni comune, informale, 

ale consiliului local) vor genera o platformă solidă de comunicare între 

participanți, la nivel tehnic. 
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Cod proiect ROHU-183 

Titlu 

proiect 
Graniță sigură, o viață mai sigură 

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 instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți cooperarea 

transfrontalieră a instituțiilor din zona de graniță România-Ungaria în 

domeniul managementului migrației.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Prefectura Județului Bihor (România) 

  

Beneficiari:  Poliția Județului Hajdú-Bihar (Ungaria) 

                      Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Oradea (România) 

                      Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor (România)           

Buget total 

 
287.904,85 Euro, din care FEDR € 244.719,12 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- achiziția de echipamente 

- instruirea polițiștilor în domeniul managementului de graniță 

- diagnosticul migrației în regiunea Bihor-Hajdú-Bihar (raport) 

- echipament pentru poligon pentru instruirea practică care se va realiza 

în Județul Bihor 

- sesiuni de instruire 

- renovare și modernizare de clădiri 

 

Principalele rezultate ale proiectului: 

- o cooperare transfrontalieră îmbunătățită a instituțiilor în 

managementul migrației  

- cooperarea celor 4 instituții va conduce în final la o capacitate 

administrativă mai bună a managementului migrației  

- crearea unui cadru comun atât pentru instruirea teoretică cât și pentru 

cea practică a polițiștilor în managementul granițelor și ordinii publice 

legate de probleme de migrație. Instituțiile își vor intensifica cooperarea 

și vor face față mai bine provocărilor create de migrație datorită celor 6 

module de instruire care vor fi realizate în comun  

- nivelul crescut și intensificarea cooperării între instituțiile partenere va fi 

reflectat în numărul sporit de întâlniri, activități care vor fi implementate 
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în comun, informații și experiențe care vor fi împărtășite 

- instituțiile partenere vor conlucra la o mai bună informare a populației 

care trăiește în zona de graniță și este afectată de migrație și la 

elaborarea unei analize a migrației 
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Cod proiect ROHU-181 

Titlu 

proiect 

Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice din Nădlac-

Sântana-Elek-Doboz 

Axă 

prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate 

de 

investiție 

11/b1- Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 

cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este cooperarea armonioasă între instituțiile 

publice din Nădlac, Sântana, Elek și Doboz, în conformitate cu obiectivul 

specific al programului, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între 

instituții. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Orașul Nădlac (România) 

Beneficiari: Orașul Sântana City (România) 

                     Municipiul Elek (Ungaria) 

                     Municipiul Doboz (Ungaria) 

Budget 

total 
296.890,00 Euro, din care FEDR 252.356,50 Euro 

Sumar 

 Proiectul prevede : 

 

- 9 activități care vor fi implementate în comun de cei patru parteneri (5 

seminarii tematice, 1 zi deschisă, 2 activități de tip team building, una în 

România și una în Ungaria, precum și un eveniment sportiv, în Ungaria) 

 

Rezultatele proiectului: 

- servicii mai bune pentru populația din Nădlac, Sântana, Elek și Doboz prin 

modernizarea sălii de întâlniri din Nădlac, a sălilor multifuncționale din Elek și 

Sântana precum și a sălii de sport din Doboz 

- schimbul de know-how, schimbul de informații, transferul de cunoștințe 
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Cod proiect ROHU-267 

Titlu proiect De la om la om – parteneriat pentru viitorul nostru comun 

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 contribui la stabilirea unor 

inițiative durabile de cooperare transfrontalieră între comunitățile din 

Mehkerek și Mădăras, astfel încât să creeze un cadru transfrontalier de 

colaborare atât interumană cât și instituțională.  

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Comuna Mădăras (România) 

Beneficiar: Comuna Mehkerek (Ungaria) 

Buget total 60.091,09 Euro, din care FEDR 51.077,35 Euro  

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 

 - organizarea unor evenimente transfrontaliere multi-anuale (Festivalul 

produselor de brutărie și patiserie în Mădăras și Festivalul castraveților în 

Méhkerék) 

 

Rezultatele proiectului: 

- intensificarea cooperării transfrontaliere între comunitățile din Mădăras 

și Méhkerék ca urmare a participării numeroase la evenimentele 

organizate în comun de instituții.  
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Cod proiect ROHU-271 

Titlu proiect 
Problema minorității în zona transfrontalieră ROHU: Cultura slovacă, 

tradiții și istorie fără granițe 

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 

Principalul obiectiv al proiectului este de a promova tradițiile, cultura și 

istoria comună a comunităților slovace, în contextul cooperării 

transfrontaliere și a relațiilor la granița Româno-Ungară. Un scop 

principal al proiectului este de a conserva tradițiile folclorice slovace în 

strânsă relație cu tradițiile și istoria României și Ungariei și de a recupera 

cultura locală și regională în așa fel încât moștenirea străbunilor să nu fie 

uitată.  

Scopul proiectului este de a îmbunătăți conservarea și identitatea 

moștenirii transfrontaliere pentru a stimula extinderea, consolidarea și 

diversificarea activităților economice legate de turism, activități culturale, 

divertisment, servicii și comerț în zonă.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Șinteu (România) 

Beneficiar: Organizația slovacilor din Csaba (Ungaria) 

Buget total 71.500,00 Euro, din care FEDR 60.775,00 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- workshopuri 

- evenimentul ”Muzeul vieții slovacilor: un muzeu al culturii și tradițiilor 

slovace”  

 

Principalele rezultate ale proiectului: 

- partenerii vor dezvolta și organiza un eveniment multianual de 

diseminare a culturii slovace, arta, tradiție și istorie care va avea loc 

de două ori pe durata implementării proiectului și după finalizarea 

lui, va avea loc anual la Șinteu și Békéscsaba. Evenimentul se va numi 

”Muzeul vieții slovacilor: un muzeu al culturii și tradițiilor slovace”.  

-  participarea a peste 1.000 de cetățeni la fiecare eveniment. 

Partenerii și reprezentanții comunităților se vor întâlni de câteva ori 

pe parcursul proiectului: 4 întâlniri comune de management de 

proiect – pentru a administra și organiza întregul proiect, 2 întâlniri 
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oficiale – 1 workshop la Șinteu și 1 la Békéscsaba pentru a dezbate 

problemele minorității slovace, pentru a găsi modalități de a 

promova cultura și tradițiile slovace, precum și pentru a stabili 

contacte între comunități și organizații  de minoritatea etnică slovacă 

din România și Ungaria. 
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Cod proiect ROHU-283 

Titlu proiect 
Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile 

Marghita și Berettyóújfalu 

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 

Principalul obiectiv al proiectului ”Cooperare transfrontalieră 

sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyóújfalu” 

este  intensificarea  cooperării instituțiilor și comunităților din Marghita 

și Berettyóújfalu. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Orașul Marghita  (România) 

Beneficiar: Centrul cultural Berettyó (Ungaria) 

Buget total 

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

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- organizarea unor evenimente culturale comune transfrontaliere în 

Marghita 

- organizarea a două evenimente comune transfrontaliere în 

Berettyóújfalu 

- achiziția de echipamente 

 

Principalele rezultate ale proiectului: 

 

- o nouă colaborare culturală transfrontalieră între comunitățile din 

Marghita și Berettyóújfalu transpuse în câteva evenimente comune 

anuale 

- 2000 de oameni ce vor participa la inițiative de cooperare pentru 

cetățeni în Marghita și Berettyóújfalu, cu o distribuție echilibrată de 

cetățeni români și maghiari 
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Cod proiect ROHU-285 

Titlu proiect Tradiții sănătoase – știință pentru generația viitoare 

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 crea o conexiune reală între 

comunitățile din zona eligibilă (15 sate din județele Arad, Békés și Timiș) 

prin creșterea conștientizării tradițiilor comune și specifice ale fiecărei 

populații.    

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociația "Iris Research" (România) 

Beneficiari:    Universitatea de Vest Timișoara (România) 

                    Liceul si Școala primara „Nicolae Bălcescu” (Ungaria) 

Buget total 

 
67.671,09 Euro, din care FEDR 57.520,41 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- identificarea tradițiilor din cele 15 sate din zona selectată pe o 

durată de 13 luni 

- 3 workshopuri cu voluntari vor fi organizate pentru a asigura o 

legătură puternică între cele două țări. Se va crește de asemenea 

conștientizarea valorilor tradiționale comune, un punct de pornire 

pentru cooperarea pe termen lung 

- organizarea unui eveniment cultural comun ”Mese, remedii și 

tradiții” la sfârșitul proiectului  

 

Principalele rezultate ale proiectului: 

- creșterea cooperării transfrontaliere a cel puțin 800 de persoane în 

18 localități (15 sate, Gyula, Arad și Timișoara). Acest rezultat va 

contribui la principalul indicator de rezultat al programului (40% din 

valoarea țintă a Programului). 
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Cod proiect ROHU-297 

Titlu proiect Model deschis, transfrontalier, al unei baze de date a muzeului digital 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 
11/b1- Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării 

între cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de cooperare a 

instituțiilor din zona transfrontalieră româno-maghiară, cu implicarea  

unor instituții și organizații care participată pentru prima dată la acțiuni 

transfrontaliere.   

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Muzeul Jósa András (Ungaria) 

Beneficiari: Muzeul Județean Satu Mare (România) 

                     Biblioteca Județeană Alexandru D. Xenopol din Arad  

                     Municipiul Csenger (Ungaria) 

                     Societatea Geszteréd Aranyszablya (Ungaria) 

                     Orașul Tășnad, (Romania) 

                     Comuna Vetiș (România) 

Budget total 390.775,00 Euro, din care FEDR 332.158,75 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede implementarea următoarelor activități: 

 - dezvoltarea unui model digital pentru colecții publice (cercetare, 

achiziționare de echipamente și instruire) 

 - aplicații practice ale muzeelor digitale (ateliere, educație și 

conștientizare, pregătirea de ghiduri culturale, monografii și broșuri, 

expoziții virtuale modernizate  

 - ateliere de lucru 

Rezultatele proiectului: 

- publicații, precum și o îmbunătățire semnificativă a modului de 

prezentare a siturilor și colecțiilor de patrimoniu cultural a tuturor celor 

cei 6 parteneri 

 - proiectul va genera noi vizite turistice culturale transfrontaliere 

 -   va fi creat un grup local integrat de experți și manageri culturali, cu 

potențialul de a susține și de a extinde rezultatele proiectului, generând 

și mai multă interacțiune transfrontalieră pe viitor 
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Cod proiect ROHU-300 

Titlu proiect 
Provocări comune - soluții comune: dezvoltarea instituțională în domeniul 

turismului 

Axă 

prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 
11/b1- Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 

cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectiv 
Obiectivul proiectului constă în intensificarea colaborării dintre trei 

autorități publice locale în domeniul promovării turismului. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Municipiul Jimbolia (România) 

Beneficiari: Comuna Cărpiniș (România) 

                    Orașul  Csanadpalota (Ungaria) 

Budget total 209.368,00 Euro, din care FEDR 177.962,80 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede implementarea următoarelor activități: 

 - dezvoltarea resurselor umane 

 - elaborarea  de materiale promoționale comune  

 - crearea unui centru de informare turistică   

 - organizarea unor întâlniri publice  

 

Rezultatele proiectului: 

- dezvoltarea a 3 puncte de informare turistică în Jimbolia, Cărpiniș și 

Csanadpalota 

- dezvoltarea resurselor umane prin formarea a 9 persoane din 3 

localități  

- elaborarea a 6 materiale promoționale turistice  

 


