Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-158

Titlu proiect

X-PARC 2.0

Axa prioritară

Dezvoltarea unui Centru transfrontaliere privind incluziunea
6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)
11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a

Prioritate de

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea

investiție

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.

Perioadă de
implementare

15 luni (1 Decembrie 2018 – 29 Februarie 2020)
Obiectivul principal al proiectului este promovarea incluziunii sociale în

Obiectiv

regiunea de frontieră, prin crearea unui spațiu în aer liber care să
permită organizarea de activități și programe profesionale, de
agrement și sport.
Beneficiar Principal:
Green 14 - Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Békés

Parteneriat

– Bihor (Ungaria)
Partener de proiect:
PP2: Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale
Banatului și Crișanei „EXCELSIOR” (România)

Buget total

EUR 74.725,00, din care, FEDR EUR 63.516,25
Proiectul ROHU-158 își propune să ofere ajutor tinerilor interesați de
activitățile ecologice în aer liber, în vederea dezvoltării abilităților lor
ecologice și îmbunătățirea calității vieții. Activitățile proiectului își propun să aducă laolaltă studenții din regiune prin participarea lor în cadrul

Sumar

unor activități de agrement, sport și activități referitoare la protejarea
mediului.
Principalele activități sunt:
• organizarea a două tabere ecologice de vară la LaReHUB, în Békéscsaba (HU) si in Padurea Ceala (Arad),
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• organizarea a 16 tabere ecologice în Ceala Forest Arad (RO) cu 160
participanti
• Construirea infrastructurii pentru HUB-ul de Recreere Lavanda,
• Organizarea Spațiului Incluziv pentru Tineret la HUB-ul pentru Recreere Lavanda (LaReHUB) din Békéscsaba,
• Organizarea a 12 eco-cluburi în LaReHUB (Békéscsaba) și Centrul de
vizitatori (Arad) cu 240 de participanți,
• Achiziționarea de echipamente pentru tabere ecologice și spațiu inclusiv pentru tineri, de către ambii parteneri,
• Organizarea festivalului eco Lavender și achiziționarea de echipamente pentru acesta.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU – 158, 980 de persoane au participat la inițiative de cooperare transfrontalieră.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
-Un centru nou de agrement LAVANDA Recreation HUB in Bekes
Rezultate

dotat cu echipamente

principale

-2 tabere de vara pentru copii organizate in RO si HU
-12 eco-cluburi organizate pentru copiii din HU si RO
-Eco-festivalul Lavandei organizat in Ungaria
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. (A se
folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.)
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