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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-62 

Titlu proiect JOINTGREENCORR - Un coridor verde fără frontiere 

Axa prioritară 
1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor 

Prioritatea de 

investiții 

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

natural și cultural 

Perioada 

implementării 
41 luni (01 Aprilie 2018- 31 August 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea moștenirii naturale în zona transfrontalieră a Someșului Inferior 

prin încurajarea eco-turismului, activităților educative de mediu ca alternative 

pentru dezvoltarea comunității și integrarea experiențelor practice în 

programele educative. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Odoreu (România) 

Parteneri de proiect: 

PP2: Autoguvernarea orașului Csenger (Ungaria) 

PP3: Asociația Interacțion 2050 (România) 

Buget TOTAL  1.025.642,00 Euro din care FEDR 871.795,70 Euro 

Sumar 

Proiectul își propune să promoveze zona transfrontalieră ca destinație 

turistică (eco) atractivă și să organizeze activități comune privind protecția 

mediului și conservarea biodiversității. 

 

Principalele activități: 

 Lucrări de revitalizare a vechii albii a râului Someș, cunoscută sub 

numele de „Iacul Odoreu”, realizarea unei zone de agrement, 

recuperarea și conservarea vegetației și faunei acvatice existente 

(32,99 ha de teren) -LB 

 Achiziția de echipament pentru zona revitalizată (mobilier ecologic, set 

de prelevare de apă, diorama, GPS, telescop și set binocular - pentru 

centrul de informare, biciclete, pneumatice și hidrobiciclete) -LB 

 Lucrări pentru reconstrucția lacului Csenger (proiectarea puțurilor 

pentru asigurarea alimentarii cu apă, creșterea spațiului de locuit al 
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animalelor de apă). Se menține forma originală a lacului. Suprafața 

zonei: 2,14 ha.-PP2 

 Achiziția de echipamente pentru lacul revitalizat –PP2 

  Dezvoltarea unui traseu tematic de cicloturism –LB 

  Organizarea a 3 evenimente cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei” (o 

excursie la site-ul „Someșul de Jos”, un curs de pregătire pentru 

pădurari și o competiție pentru pescari) -LB 

 Organizarea a 2 evenimente cu ocazia „Zilei Mondiale a Păsărilor” 

(inaugurarea Centrului de Informare-Documentare ‘Farmecul 

Someșului’ și concursul ‘Cea mai reușită mascotă’) 

 Organizarea a 3 evenimente cu ocazia „Zilei Internaționale a 

Biodiversității” (inaugurarea podului și a pontonului și un eveniment 

gastronomic) 

 Elaborarea „Ghidului turistic ecologic”  in 500 buc –LB 

 Organizarea concursului pentru elevi la Școala din Csenger de Ziua 

Mondială a Mediului - PP2 ' 

 Organizarea unei competiții pe echipe în Csenger la scoală de Ziua 

Internațională a Biodiversității-PP2 

 Organizarea unui sondaj pentru evaluarea nivelului de informare și 

conștientizare a persoanelor din județele de frontieră cu privire la 

valoarea și semnificația Natura 2000-LB + PP2 

 Organizarea în școli și comunități a concursului „Cel mai bun la 

reciclare” de Ziua Pământului - LB + PP2 

 Organizarea concursului „Cel mai de succes pod și ponton din PET 

reciclabil” pentru studenții la arhitectură de Ziua Mondială a Mediului - 

LB + PP2 

 Organizarea a 2 evenimente cu ocazia „Săptămânii europene a 

mobilității” (un marș pentru bicicliști și o sărbătoare rustică) - LB + PP2 

 Elaborarea unui film promoțional - PP3 

 Organizarea unui atelier la Satu Mare - „Atelier pentru operatori 

economici autorizați pentru activități de exploatare a nisipului și 

pietrișului din albiile râului Someș” -PP3 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este CO23 Natura și 

biodiversitatea: suprafața habitatelor susținută pentru a obține o stare mai bună 

de conservare. Prin proiectul ROHU-62, 450 ha de teren ating o stare de 

conservare mai bună. 

Rezultate 

importante 

Principalele rezultate ale proiectului sunt legate de activitățile de îmbunătățire 

a infrastructurii eco-turistice, protecția mediului și conservarea biodiversității, 

revitalizarea florei și faunei, pentru a obține zone de agrement prin implicarea 

comunităților locale. De asemenea, multe dintre activitățile proiectului, atât în 
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Ungaria, cât și în România, au promovat patrimoniul natural al zonei 

transfrontaliere ‘Someșul de Jos’.  

 


