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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. Acest obiectiv corespunde Axei prioritare 6 - Promovarea 

cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare 

între instituții și comunități), deoarece sporește nivelul cooperării 

existente, implică instituții și organizații care participată pentru 

prima dată la acțiuni transfrontaliere. Pentru a pune în aplicare cu 

succes activitățile propuse, este nevoie de o  comunicare continuă 

și de schimb de cunoștințe și experiență  cu implicarea fiecăruia 

dintre parteneri. Cooperarea pe termen lung este asigurată de  

specificul activităților planificate: implementarea unei baze de date 

reprezintă primul pas în menținerea întregului sistem, urmată de 

extinderea constantă a acestuia prin adăugarea de noi date; se 

preconizează un efect multiplicator, generat de conferința 

internațională planificată; expozițiile virtuale și utilizarea 

hologramelor vor permite promovarea rezultatelor realizate. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Muzeul Jósa András (Ungaria) 

Beneficiari:  

Muzeul Județean Satu Mare (România) 

Biblioteca Județeană Alexandru D. Xenopol din Arad (România) 

Municipiul Csenger (Ungaria) 

Societatea Geszteréd Aranyszablya (Ungaria) 

Orașul Tășnad, (Romania) 

Comuna Vetiș (România) 

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

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

 - dezvoltarea unui model digital pentru colecții publice (cercetare, 

achiziționare de echipamente și instruire) 

 - aplicații practice ale muzeelor digitale (ateliere, educație și 

conștientizare, pregătirea ghidurilor culturale, monografii și broșuri, 

expoziții modernizate și virtuale 

 - ateliere 
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Rezultatele proiectului: 

- cei 6 parteneri implicați vor avea cel puțin 4 întâlniri fizice în timpul 

implementării, de forma unor ateliere profesionale, unde vor veni 

experți de pe ambele părți ale graniței și vor împărtăși idei și 

experiențe  

 - numeroase publicații, precum și o dezvoltare semnificativă în 

prezentarea și atragerea siturilor și colecțiilor de patrimoniu cultural 

la toți cei 6 parteneri. Acestea, împreună cu activitățile de 

comunicare coordonate ale proiectului, vor genera noi vizite 

turistice culturale transfrontaliere 

 -  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 

 

 


