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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Evenimentul anual al Programului Interreg V-A România-Ungaria, intitulat “Making a Difference: 

ROHU Projects in Focus”, a avut loc în data de 12 decembrie 2018, la Satu Mare, în România. 

Evenimentul a fost onorat de prezenţa unor invitaţi de seamă, printre care doamna Vittoria 

Alliata di Villafranca, Director DG REGIO pentru Europa de Est în cadrul Comisiei Europene, 

Excelenţa Sa domnul Botond Zákonyi, Ambasadorul Ungariei în România și domnul Sava 

Diamandi, reprezentantul Ambasadei României în Ungaria. Autoritatea de Management a 

Programului a fost reprezentată de doamna Roxana Panaite Racoviţă Jalova, șeful Autorităţii de 

Management, iar din partea Autorităţii Naţionale maghiare a participat doamna Nikoletta 

Horváth, șeful Departamentului pentru Programe de Cooperare Transfrontalieră din cadrul 

Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului. 

La nivel local, evenimentul a fost salutat prin discursul domnului Csaba Pataki, președintele 

Consiliului Județean Satu Mare. 

Obiectivul evenimentului a fost acela de a discuta despre progresul Programului și despre 

perspectivele regiunii în următoarea perioadă de programare, 2021-2027. Totodată, cei prezenți 

au avut ocazia de a schimba idei și de a afla mai multe despre proiectele ROHU aflate în plină 

perioadă de implementare. 

Cu această ocazie s-au reunit peste 100 de participanţi din ambele state partenere: părţi 

interesate de Program, beneficiari de finanțare, precum şi profesionişti care lucrează în 

domeniul cooperării teritoriale şi/sau dezvoltării regionale. 

 În Anul European al Patrimoniului Cultural, ce-a de-a treia ediție a evenimentului anual al 

Programului s-a încheiat cu un recital de colinde, susținut în limbile română și maghiară, de către 

un grup de copii din Satu Mare. 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-

ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniţei şi care necesită o abordare 

comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. 

Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi 

dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro 

reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a 

Programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, 

respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a 

acesteia. 

 

 


