Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-156

Titlu proiect

OLDNEW
Tradiții peste timp și graniță

Axă prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

Prioritate de

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

investiție

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.

Perioadă de
implementare

23 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Octombrie 2020)
Obiectivul principal al proiectului este acela de a intensifica cooperarea

Obiectiv

transfrontalieră între comunitățile din Pecica (RO) și Mórahalom (HU) în
domeniul cultural, cu scopul de a prezenta, păstra și promova tradiții
locale de pe ambele părți ale frontierei.
Beneficiar Principal:

Parteneriat

Orașul Pecica (România)
Partener de proiect:
PP2: Autoguvernarea Locală Morahalom (Ungaria)

Buget total

EUR 79,200.00, din care, FEDR EUR 67,320.00
Proiectul ROHU-156 prevede o serie de 8 evenimente transfrontaliere
organizate pentru a promova cooperarea culturală între comunitățile
din Pecica (RO) și Mórahalom (HU). Prin intermediul activităților
proiectului sunt pregătite bucate tradiționale, se desfășură dansuri și
spectacole de folclor și se oferă celor interesați posibilitatea de a

Sumar

participa la activități agricole tradiționale, specifice celor două orașe.
Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea a 6 evenimente legate de tradițiile de primăvară, vară și
iarnă, în ambele localități;
• organizarea a 2 evenimente dedicate tradițiilor culturale din cele 2
localități și expunerea unor creații ale artiștilor contemporani;
• editarea a 2 publicații despre tradițiile locale din Pecica și Mórahalom;

• crearea unei colecții constând în prezentări foto/video ale tradițiilor
din cele 2 localități;
• achiziționarea de către ambii parteneri a unor ținute tradiționale
pentru dansuri populare, atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru
a fi utilizate în cadrul evenimentelor culturale, precum și prepararea și
prezentarea unor mâncăruri tradiționale.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane
care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU
- 156 contribuie prin atingerea acestui indicator printr-un număr de
1,450 de persoane, participanți la activitățile proiectului, de promovare
a tradițiilor locale.
Colaborarea partenerilor oferă posibilitatea de a afla mai multe despre
tradițiile fiecăruia și creează o nouă formă de cooperare culturală între
artiștii contemporani din Pecica (RO) și Mórahalom (HU), care au astfel
ocazia să realizeze expoziții anuale comune în ambele orașe.
Principalele rezultate ale proiectului sunt: 8 evenimente culturale
organizate în ambele localități, cu implicarea directă a 1,450 de
Rezultate
principale

participanți, care includ: bucate locale din Pecica și Morahalom, dansuri
și muzică populară, prezentarea obiectelor tradiționale, activități și
particularități locale legate de anotimpurile anului; crearea de
materiale promoționale: publicații, comunicate de presă, afișe, care
sunt utilizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

