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Cod proiect ROHU-218 

Titlu proiect Cooperarea pentru conservarea și promovarea grădinăritului tradițional 

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 reuni copii și membri ai comunităților 

locale de pe ambele părți ale frontierei pentru a  promova cooperarea și a participa la 

activități de grădinărit tradițional şi de conservare a soiurilor şi varietăților locale de 

plante. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Excelsior, Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Natural și 

Cultural ale Banatului și Crișanei (România) 

Beneficiari: Asociația Ecologică și de Dezvoltare Rurală Körös-Maros (Ungaria) 

Buget total 79.641,76  Euro, din care FEDR, 67.695,49 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele activități: 

- selectarea și pregătirea elevilor din 10 școli diferite pentru activitățile de 

proiect, în special pentru grădinăritul tradițional și colectarea și conservarea 

semințelor 

- redactarea "Manualelor tradiționale de grădinărit" pentru copii 

- organizarea următoarelor evenimente: "Expediția colecțiilor de semințe", 

"Grădini tradiționale" în 10 școli diferite, "Târguri de schimb de semințe", 

activități de grădinărit tradiționale demonstrative, una în Gyula și una în Semlac 

 

Rezultatele proiectului: 

- 620 de persoane care participă la inițiativele de cooperare transfrontalieră 

- o mai bună conservare a biodiversității zonei, educarea copiilor cu privire la 

grădinăritul tradițional şi, nu în ultimul rând, cultivarea unor obiceiuri 

sănătoase, care să conducă la îmbunătățirea stilului de viață în rândul copiilor, 

tinerilor și adulților 

- organizarea „Expediției pentru colectarea de semințe” în peste 15 localități din 

județele Arad, Bekes și Csongrad 

- organizarea  „Târgurilor de schimb de semințe”, în Arad și Gyula. 

- organizarea și pregătirea „grădinilor școlare tradiționale” în 10 școli diferite, 5 

școli din județul Arad și 5 școli din județul Bekes 

- organizarea și pregătirea grădinilor demonstrative tradiționale - una în Gyula și 

una în Semlac. 

- pregătirea „Manualelor tradiționale de grădinărit” pentru copii 

 


