Primul Apelul Deschis - Proiecte normale
Cod proiect

ROHU-126

Titlu proiect

PRONATURE
Conservarea, protecția și promovarea naturii pe ambele părți ale
frontierei româno-ungare

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
implementării

Obiectiv

54 de luni (01 Iulie 2018 – 31 Decembrie 2022)
Proiectul își propune să pună în aplicare un set de măsuri pentru
protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural protejat
din Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului
și Natura 2000 Berekböszörmény - Körmösdpuszta pășunile HUHN
20103, pentru a promova potențialul natural și cultural și pentru a pune
în aplicare măsuri pentru protecția mediului ambele părți ale frontierei
româno-ungare.
Beneficiar Principal: Consiliul Județean Bihor (România)
Parteneri de Proiect:

Parteneriat

PP2: Primăria Vadu Crișului (România)
PP3: Asociația Centrul pentru arii protejate și dezvoltare durabilă Bihor
(România)
PP4: Orașul Körösszegapáti (Ungaria)

Buget TOTAL

2.371.341,20 Euro, din care FEDR 2.015.640,01 Euro
Principalele activități ale proiectului sunt legate de reabilitarea,
conservarea și promovarea patrimoniului natural într-un mod durabil.

Sumar

Activitățile proiectului:
• Crearea unui centru de monitorizare și promovare a naturii prin
reabilitarea unei clădiri și dotarea acesteia cu mobilier și
echipamente specifice în zona Vadu Crișului, România
• Construirea unei infrastructuri de informare și gestionare a
vizitatorilor în Korrosszegapati, Ungaria
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• Construirea Centrului pentru păstrarea tradițiilor locale Vadu
Crișului
• Dezvoltarea a 3 rute tematice în zonă și instalarea panourilor
informative
• Organizarea a 2 ateliere, „Ariile protejate ca destinații ecoturistice”,
„Conservarea și protejarea măsurilor de biodiversitate în siturile
Natura 2000”.
• Organizarea unei tabere de 7 zile pentru copiii junior-ranger
• Organizarea a 5 ateliere tematice în natură pentru copii
• Organizarea unui curs de experți zonă protejată (cel puțin 20 de
persoane care participă la curs vor primi certificate)
• Organizarea de evenimente publice pentru promovarea naturii și a
tradițiilor legate de natură (Târgul Vama Sari, concurs de alpinism,
rafting și tururi tiroleze, via-ferata, tur memorial Tzaran-Gyula)
• Organizarea de evenimente în natură (pentru preșcolari, tabere de
conservare a naturii, jocuri de aventură, excursii cu bicicleta)
• Realizarea unui film educațional (difuzat în școli și online)
• Efectuarea educației ecologice pentru protecția și conservarea
naturii (500 de truse educaționale, 1000 de pașapoarte pentru
natură, 500 de seturi promoționale, pliante, broșuri, afișe etc.)
• Elaborarea unui studiu de monitorizare cantitativă și calitativă a
turiștilor
• Elaborarea planului de interpretare a naturii pentru viitorul centru
de vizitatori al rezervației naturale Defileul Crișului Repede și
împrejurimile sale.
• Achiziționarea de echipamente pentru centrul de monitorizare și
promovare a naturii (20 de biciclete, 1 vehicul 4x4 off road, 1
remorcă, 1 sistem audio-ghid, 1 sistem audio activ, 1 microfon, 1
proiector video, 1 stabilizator de tensiune, 4 ups-uri, 2 laptopuri, 5
LCD-uri inteligente, 25 de ochelari virtuali, 1 imprimantă, 1 ecran de
proiecție, 1 info touch etc.)
• Achiziționarea de echipamente pentru Centrul de Informare și
Gestionare a Vizitatorilor (2 notebook-uri, 1 televizor LCD, 1
proiector, mobilier, 1 imprimantă, 2 camere digitale, 1 sistem de
sunet, 7 binocluri etc.)
• Crearea website-ului al proiectului
Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt: CO09 „Turism
sustenabil: creșterea numărului de vizite la siturile naturale, de patrimoniu
și culturale” și CO23” Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor
protejate pentru a obține un status mai bun de conservare”. Prin proiectul
ROHU-126, numărul de vizite la siturile de patrimoniu cultural, natural
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Rezultate
importante

și atracții a crescut cu 50.000 de persoane și 40.000 ha de teren au o
stare de conservare mai bună.
Principalele rezultate ale proiectului sunt legate de noile centre din
Vadu Crișului și Körőszegapáti pentru monitorizarea naturii, informarea
vizitatorilor și păstrarea tradițiilor locale. De asemenea, noile trasee
tematice, atelierele, taberele, cursurile și evenimentele publice sunt
importante pentru a face educație ecologică privind protecția și
conservarea naturii.
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