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Cod proiect ROHU-289 

Titlu proiect Îmbinarea tradițiilor pe valea Crișului Repede  

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 

Dezvoltarea cooperării și consolidarea relațiilor prin organizarea de 

evenimente culturale transfrontaliere în zona Vadu Crișului (RO) și 

Körösszegapáti (HU), în contextul unor inițiative de cooperare culturale. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Comuna Vadu Crișului (Romania) 

Beneficiari: Comuna Körösszegapáti (Hungary) 

Budget total 79 .999,00 Euro, din care FEDR,  67. 999,15 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

- Tabără transfrontaliera de artizanat 

- Festival de cor ecumenic 

- Festivalul Sfântului Ladislau,  la Kőrösszegapáti 

- Tabără transfrontaliera de dans folk  

- Tabără transfrontaliera de antrenament 

- Sărbătoarea Vama Sării, inclusiv expoziție de artizanat 

Rezultatele proiectului: 

- 130 de participanți la activitățile culturale transfrontaliere 

organizate în România și Ungaria  
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Cod proiect ROHU-315 

Titlu proiect ComSport. - Împreuna pentru creare unui grup social activ 

Axa prioritară 
6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritatea 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 promovarea activităților 

culturale, artistice și sportive prin organizarea de concursuri sportive 

pentru copii și adolescenți (fotbal, tenis, handbal, karate), concursuri 

de dans popular și competiții de gătit 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Orașul  Pusztaottlaka (Hungary) 

Beneficiari:  Orașul Curtici (Romania)                              

Buget total 

 
€ 80. 000,00 Euro, din care FEDR 68. 000,00 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

- Activități de conservare și transmitere a valorilor morale, 

artistice și sportive 

- Sprijin pentru trupele de amatori, pentru a participa la 

concursuri și festivaluri, inclusiv la manifestări culturale 

importante 

-  Activități de încurajare a creativității și talentului 

- Organizarea de activități gastronomice, precum și competiții 

sportive. 

Rezultatele proiectului: 

- 600 de participanți la activitățile de cooperare transfrontaliera 
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Cod proiect ROHU-268 

Titlu proiect 
Dezvoltarea cooperării comunitare, prin evenimente culturale și sportive 

comune între, Fülöp și Buduslău 

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 pentru cetățeni 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea cooperării transfrontaliere 

între cetățenii din Fülöp și Buduslău prin evenimente culturale, sportive 

realizate de cele două comunități partenere și în acest fel intensificarea 

cooperării dintre cetățenii celor două comunități  

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Comuna Fülöp (Hungary) 

Beneficiari:  Comuna Buduslău (Romania) 

Budget total € 67.900,00 Euro, din care FEDR 57. 715,00 Euro 

Sumar 

Următoarele activități sunt preconizate a fi implementate în cadrul 

proiectului: 

 - organizarea celor două evenimente publice majore, cu participarea 

comună a grupurilor folclorice și corurilor din localitatea partenerului 

(continuă anual) 

- organizarea de concursuri sportive comune 

- producerea de materiale promoționale 

Rezultatele proiectului: 

- 1310 de participanți la activitățile de cooperare transfrontaliera 

- intensificarea cooperării dintre cele două autorități locale 

-  o cooperare economică durabilă între reprezentanții sectorului agricol 

- inițierea de evenimente transfrontaliere anuale 

 


