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Cod proiect ROHU-162 

Titlu proiect Cluster pentru Geografie, Patrimoniu și Dezvoltare Durabilă în zona 

transfrontalieră Bihor - Hajdu Bihar 

Axă 

prioritară 

6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 

11/b - Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării 

între cetățeni și instituții. Cooperarea între instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este de a crea o bază de lucru pentru 

administrația publică și de a contribui la îmbunătățirea procesului de 

predare / învățare în școli. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Universitatea din Oradea (România) 

Beneficiari:  Agenția de Management al Destinației Bihor (România) 

                   Asociația Érmelléki Népfőiskola (EFHS) (Ungaria) 

Buget total 216.266,70 Euro, din care FEDR 183.826,69 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

- organizarea și dezvoltarea de ateliere tematice, grupuri de focus și 

mese rotunde 

- elaborarea pachetului de suport privind geografia orizontului local 

Bihor-Hajdú-Bihar 

- excursii pe teren și vizite specializate 

- conceperea și elaborarea materialelor, scurt documentar, portal și 

baze de date 

Rezultatele proiectului: 

- ateliere tematice care vor interconecta piața practicanților cu 

domeniul educațional, aducând beneficii reale persoanelor care își 

desfășoară activitatea în domeniul turismului, administrației publice, 

protecției mediului, economiei etc. pentru îmbunătățirea 

cunoștințelor și îmbunătățirea informațiilor 
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- crearea unei baze de lucru utilă pentru administrația publică, 

managerii instituțiilor de cultură, ONG-uri, asociații de tineret și 

îmbunătățirea procesului de predare / învățare a geografiei în școli  

 

Cod proiect ROHU-180 

Titlu proiect Prevenirea fără frontiere a consumului de droguri  

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 armoniza programele de 

prevenire a consumului de droguri de pe ambele părți ale frontierei, de a 

prezenta aceste programe reciproc, de a deschide o portiță schimbului de 

experiență și de a transpune aceste cunoștințe în practică - toate pentru 

a reduce consumul de droguri în regiune. 

Parteneriat 

 Beneficiar Principal: Asociația de Sprijinire a Maghiarilor de peste graniță   

St        Gellért (Ungaria) 

Beneficiar:  Fundația Diaspora (România) 

Buget total 77.600,00 Euro, din care FEDR 65.960,00 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

- formarea unei echipe profesioniste 

- organizarea a 4 tabere de auto-cunoaștere 

- expoziție interactivă, multimedia, ocazie cu care se vor purta dialoguri 

cu tineri și profesioniști instruiți 

- chestionar de studiu efectuat în rândul tinerilor care participă la tabără 

- conferința de închidere în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele 

cercetării, precum și activitățile viitoare 

 

Rezultatele proiectului: 
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- dezvoltarea și asumarea unor obiceiuri de viață sănătoase de către 

tinerii care trăiesc în zona transfrontalieră, prin conectarea lor și 

organizarea de programe comune 

- crearea unui sistem de prevenire a consumului de droguri 

- înființarea unor cluburi prin crearea unui spațiu comunitar sănătos în 

care tinerilor li se oferă posibilitatea de a-și petrece timpul liber 

 

Cod proiect ROHU-204 

Titlu proiect 
Probleme comune, soluții comune - îmbunătățirea cooperării dintre 

administrația publică din Arad și Békés 

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 între instituții. 

Obiectiv 

Consolidarea capacității instituționale comune de a oferi servicii mai 

bune în județele Arad și Békés prin facilitarea cooperării factorilor de 

decizie la nivel județean și promovarea patrimoniului comun. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Consiliul Județean Arad (România) 

Beneficiari: Consiliul Județean Békés (Ungaria) 

                  Biblioteca Județeană Arad “Alexandru D. Xenopol”   (România) 

Buget total 217.500,00 Euro, din care FEDR 184.875,00 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

 - întâlniri profesionale organizate în județele Arad și Békés 

  - atelier de lucru organizat în județul Arad 

  - tur de studiu în județul Békés 

  - expoziție itinerantă/ expoziție a valorilor maghiare 

  - campanie media 

  - elaborarea dicționarului comorilor culinare locale 

  - prezentarea publică a dicționarului comorilor culinare locale 
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Rezultatele proiectului: 

- principalul rezultat al proiectului este planul de acțiune al 

Comitetului Mixt Arad- Békés, care presupune cooperarea celor 

două instituții de decizie la nivel județean în timpul implementării 

proiectului și pune bazele cooperării pentru primii doi ani de la 

finalizarea proiectului  

 

 

 

 

 

 

 

Cod proiect ROHU-215 

Titlu proiect Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile 

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 între instituții. 

Obiectiv 
Creșterea capacității instituționale, pe ambele părți ale graniței, pentru a 

dezvolta soluții comune pentru o mai bună calitate a apei potabile 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: APA CANAL NORD VEST S.A. (România) 

Beneficiari:    Asociația Intercomunitară Zona Nord  - Vest (România) 

                     Comuna Borș (România) 

                     ALFÖLDVÍZ Regional Water Utility Services Ltd. (Ungaria)                             

Buget total 267.488,00 Euro, din care FEDR 227.364,80 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

 - achiziționare de echipamente 
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 - formarea angajaților instituțiilor implicate 

 

 

Rezultatele proiectului: 

- creșterea capacității tehnice și instituționale a celor 4 parteneri 

implicați în proiect 

- echipamente achiziționate și 50 de persoane instruite în vederea 

utilizării obiectelor achiziționate prin proiect  

- un nou context pentru furnizarea de apă potabilă mai curată 

 

Cod proiect ROHU-217 

Titlu proiect 

Cooperarea instituțională în activitățile de cercetare pentru specialiști, 

instruirea și utilizarea informațiilor computaționale pentru 

fundamentarea deciziilor financiare ale companiilor 

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 între instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea dezvoltării economice în 

regiunea transfrontalieră prin consolidarea cooperării instituționale 

dintre Universitatea din Oradea și Universitatea din Debrecen în 

domeniul informațiilor computaționale aplicate în managementul 

financiar al companiei. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe  

Economice - Departamentul Finanțe - Contabilitate (România) 

Beneficiar: Universitatea din Debrecen – Facultatea de Economie și 

Afaceri (Ungaria)                             

Buget total 217.867,00 Euro, din care FEDR 185.186,95 Euro 

Sumar 
Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 
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- evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și economice 

și a obstacolelor în calea furnizării de servicii de către IMM-urile care 

operează în regiune (raport) 

  - ateliere de lucru 

  - organizarea cursurilor de informatică computațională cu aplicații în 

finanțe corporative 

  - achiziționarea de software necesar în procesul decizional de modelare 

financiară 

- dezvoltarea și testarea algoritmilor prin utilizarea software-ului 

achiziționat 

  - achiziționarea de echipamente 

  - schimb de experiență în cadrul întâlnirilor organizate 

  - organizarea a două evenimente bilaterale cu câte 50 de participanți, 

denumite "Zilele Inteligenței Computaționale Transfrontaliere Româno-

Maghiare" 

  - editarea Ghidului de utilizare a inteligenței computaționale în gestiunea 

financiară a companiilor 

 

Rezultatele proiectului: 

- cooperarea instituțională între cele două instituții, Universitatea din 

Oradea și Universitatea din Debrecen, prin asigurarea formării 

comune a personalului din domeniul proceselor decizionale în 

domeniul finanțelor computaționale 

- crearea unui nucleu specializat de experți care să poată răspândi 

ulterior cunoștințele în domeniu în rândul studenților și companiilor, 

și poate oferi consultanță în utilizarea software-ului specializat 

- transferul cunoștințelor către factorii de decizie, proprietarii IMM-

urilor și cel puțin alte cinci instituții implicate în dezvoltarea 

economică și activitățile IMM, prin cursuri și evenimente 
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- un pachet software special conceput, care ar trebui să fie utilizat în 

procesul de luare a deciziilor privind managementul financiar al 

calculatorului 

- două schimburi de experiență cu 15 participanți, pentru a coordona 

activitatea de predare a cercetării și a dezvolta algoritmi de inteligență 

computațională în domeniul managementului financiar 

- două evenimente bilaterale cu câte 50 de participanți, denumite 

"Zilele Inteligenței Computaționale", care vor îmbunătăți cooperarea 

instituțională și vor asigura vizibilitatea aplicabilității inteligenței 

computaționale în managementul afacerilor 

- Ghidul Inteligenței Computaționale, având scopul de a împărtăși 

expertiza dobândită în procesul de cooperare instituțională, precum 

și pentru a dezvolta abilitățile de specialitate necesare pentru 

activitățile de cercetare desfășurate în comun de cele două 

universități 

 

Cod proiect ROHU-256 

Titlu proiect Comunitatea transfrontalieră pentru 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 general principal al proiectului este construirea unei cooperări 

bilaterale durabile și active între comunitățile care trăiesc în zona 

Nyírbátor – Cheț, prin includerea tinerilor ca un grup social cheie. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Biserica Reformată din Nyirbátor (Ungaria)  

Beneficiar:  Asociația Kécenlét (România) 

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

Sumar Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 



  www.interreg-rohu.eu 

- tabără de muzică pentru tineri organizată la Nyírbátor pe parcursul 

a 7 zile  

- tabăra de primăvară pentru tineret, organizată la Cheț pe parcursul 

a 5 zile 

- 8 ședințe comune de pregătire și evaluare a taberelor și concertelor 

- 1 training pentru dezvoltarea echipei, respectiv o serie de activități 

în aer liber pentru team building 

- comunicare continuă prin social media, întâlniri etc. 

 

Rezultatele proiectului: 

- dezvoltarea comunitară și construirea unei cooperări bilaterale 

durabile și active în zona transfrontalieră, punând în focus tinerii 

- stabilirea programelor multianuale (tabere comune și concerte) 

- dezvoltarea resurselor umane în zonă/comunitate 

 

 

 

 

Cod proiect ROHU-292 

Titlu proiect Consolidarea cooperării între comunitățile din Valea Crișului 

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 principal al proiectului este de a spori gradul de 

conștientizare privind tradițiile locale și de a stimula comunitățile locale, 

scopul principal fiind acela de a identifica și de a stabili oportunități 

pentru dezvoltarea economică, socială și culturală durabilă a regiunii, 

conservarea și tratarea patrimoniului existent pentru generațiile viitoare 
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Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociația Parcului Natural din Valea Crișurilor 

(Ungaria) 

Beneficiar:  Municipiul Zerind (România)                         

Buget total 65.362,00 Euro, din care FEDR 55.557,70 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

 

- Festivalul Văii Crișului din Békés 

- Festivalul Văii Crișului din Zerind 

 

Rezultatele proiectului: 

- festivaluri și târguri axate pe produsele locale, care contribuie în mod 

semnificativ la conservarea și promovarea produselor tradiționale, a 

metodelor de producție aferente și a diferitelor instrumente și 

echipamente 

- o serie de inițiative de coordonare care contribuie la promovarea, 

îmbunătățirea și dezvoltarea comună continuă a evenimentelor 

locale, transformându-le în atracții turistice 

 

 


