Primul Apelul Deschis - Proiecte normale
Cod proiect

ROHU-103

Titlu proiect

IRIS
Protejarea comună a valorilor
Nyiradony

naturale transfrontaliere Carei-

Axa

1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune şi

prioritară

resurselor

Prioritatea de

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului

investiții

natural și cultural

Perioada de
implementare

Obiectiv

28 de luni (01 Aprilie 2018-31 Iulie 2020)
Obiectivul principal al proiectului reprezintă conservarea și
salvgardarea parcurilor naturale și naționale, conservarea valorilor
naturale, campanii de conștientizare cu privire la protejarea,
promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale, crearea rutelor turistice,
creșterea accesului la elementele de moștenire naturală (asigurarea
accesibilității cu bicicleta) și creșterea numărului de vizitatori
Beneficiar Principal: UAT Municipiul Carei (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Asociația non-profit Gúth-Keled pentru turism și protecția naturii
(Ungaria)

Buget TOTAL

Sumar

665.741,00 Euro, din care FEDR 565.856,90 Euro
ROHU-103 își propune consolidarea industriei turistice a zonei.
Protecția comună a naturii și a mediului, protejarea activelor naturale,
conservarea patrimoniului natural vor contribui la îmbunătățirea
calității vieții persoanelor care trăiesc în zona țintă. Pe măsură ce
elementele comune ale patrimoniului natural sunt îmbunătățite, ele
devin mai atractive pentru turiști, crescând numărul de turiști care
vizitează
Activitățile proiectului:
 Crearea unui nou traseu tematic în Casa Gencsy, Nyíradony (cu
31 de indicatoare, 8 panouri informative, 1 cort, 25 de biciclete și
3 puncte de odihnă pentru vizitatori).
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Rezultate
importante

Restaurarea și conservarea habitatului original al irisului în
pădurea Fény (plantarea irisului cu pregătirea terenului,
remedierea solului, testarea habitatului și îngrijirea ulterioara)
Crearea unei grădini pentru speciile native în Nyíradony
Szakolykert
Construirea unei scene fixe, unde sunt organizate activități, cum
ar fi prelegeri, prezentări și evenimente
Crearea unei clădiri de servicii (cu toalete, chiuvete, dușuri, etc)
la casa de țară Gencsy din Nyíradony
Configurarea a două puncte de informare pentru promovarea
zonei și a traseelor tematice
Lucrări de reabilitare și conservare la Parcul Dendrologic din
Carei (curățarea terenurilor, crearea de noi alei, renovări ale
vechii suprafețe de patinaj unde va funcționa un nou patinoar
mobil, iarna și o expoziție în aer liber, vara)
Crearea unui traseu tematic în Parcul Dendrologic din jurul
Castelului Karolyi din Carei, România (cu afișaj digital, 3 panouri
informative, 100 de hărți și o parcare pentru biciclete pentru
vizitatori)
Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru turiști

Indicatorul de realizare (output) al Programului este: CO23 ”Natura și
biodiversitatea: suprafața habitatelor protejate cu scopul de a obține o stare
mai bună de conservare”. Prin proiectul ROHU-103, 306,54 hectare de
teren au o stare de conservare mai bună.
Principalele rezultate sunt legate de noile rute tematice create în Parcul
Dendrologic din Carei și Casa Gencsy din Nyíradony. Acolo, habitatul
original al irisului și al altor specii native a fost restaurat, dezvoltat și
conservat și a fost creată o nouă aplicație mobilă pentru turiști.
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