
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-122 

Titlu proiect CBC 

Alpinism transfrontalier 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități)  

Prioritate de 

investiție 

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și 

instituții. 

Perioadă de 

implementare 

33 luni (1 Iunie 2019 – 28 Februarie 2022) 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este de a ajuta inițiativele de cooperare 

care apropie organizațiile civile, prin înființarea unei ligi de alpinism 

transfrontalier și organizarea de evenimente de alpinism transfrontalier 

în zona transfrontalieră Oradea (RO) - Zsombó (HU), în contextul 

inițiativelor de cooperare în domeniul sportului. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Club Sportiv Gecko (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Echipa de cățărări Meteora (Ungaria) 

Buget total EUR 79,861.50, din care, FEDR EUR 67,882.27  

Sumar 

Proiectul ROHU-122 își propune să crească numărul persoanelor pasio-

nate de escaladă și să creeze o atmosferă plăcută, prin atragerea spor-

tivilor din regiunea de frontieră. Această abordare este nouă și depă-

șește practica existentă în domeniul programului. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

 stabilirea de noi metode de alpinism, bazate pe cooperarea dintre in-

stituții și comunități (escalada de perete va fi promovată în școlile din 

regiunea de frontieră româno-ungară); 

 organizarea de tabere transfrontaliere de alpinism, pentru copiii cu 

nevoi speciale, de pe ambele părți ale zonei de frontieră româno-un-

gară;  

 crearea unei infrastructuri inovatoare de alpinism, deoarece acest tip 

de structură nu există în regiune; 
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 organizarea unor activități dedicate elevilor, pentru a conștientiza im-

portanța practicării sportului: vizite in cadrul școlilor, antrenamente în 

școală de 1 zi / 8 ore, testarea abilităților. 

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de 

persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. 

Proiectul ROHU - 122 contribuie prin atingerea acestui indicator printr-

un număr de 138 de persoane din România și Ungaria care participa 

la activitățile transfrontaliere de alpinism. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect duce la o 

îmbunătățire a cooperării dintre organizațiile civile și rezidenții din zona 

transfrontalieră. Prin sport, sunt atrași adulți, copii și studenți care nu 

au practicat niciodată escalada.   

Rezultate 

principale 

Rezultatele proiectului sunt următoarele:  

 înființarea unei ligi de alpinism transfrontalier   

  stabilirea un sistem de reguli de bază pentru organizarea 

competițiilor 

 8 evenimente de alpinism transfrontalier și nopți cross-

culturale organizate în România și Ungaria  

 organizarea zilelor deschise de escaladă în școli, în România și 

Ungaria  

 2 tabere de escaladă transfrontalieră în Ungaria si Romania 

pentru copiii cu nevoi speciale  

 2 ședințe de terapie prin mișcare pentru copiii cu nevoi 

speciale, în Ungaria si Romania  

 138 de persoane care participă la inițiativele de cooperare 

transfrontalieră. 

 

 

 

 


