
  www.interreg-rohu.eu 

 

Cod proiect ROHU-271 

Titlu proiect 
Problema minorității în zona transfrontalieră ROHU: Cultura 

slovacă, Tradiții și Istorie fără Granițe 

Axă prioritară 
6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritate 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 noștri nu va fi 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 Sinteu (România) 

Beneficiar: Organizația Slovacilor din Csaba (Ungaria) 

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

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- workshopuri 

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

tradițiilor slovace”  

 

Rezultatele 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”.  

- se așteaptă la 1.025 participanți pe 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 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, de a 

stabili contacte între comunități și organizații legate de 

minoritatea etnică slovacă din România și Ungaria. 

 


