Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-161

Titlu proiect

O-IKT-SETI
O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret)

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
Obiectiv

25 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2020)
Obiectivul principal al proiectului este de a atrage atenția asupra unui
mod de viață sănătos, responsabil și conștient privind mediul,
practicând sporturi de orientare.
Beneficiar Principal:
Asociația Publică Regională de Telecotaje din Mare Câmpie Maghiară de

Parteneriat

Sud (Ungaria)
Parteneri de proiect:
PP2: Fundația pentru Orientare (Ungaria)
PP3: Clubul de Turism Condor Arad (România)

Buget total

EUR 64,939.00, din care, FEDR EUR 55,198.15
Proiectul ROHU-161 își propune să intensifice cooperarea dintre
comunitățile din județele Arad și Csongrád-Csanád și să promoveze un
stil de viață sănătos prin intermediul sportului.
Principalele activități ale proiectului sunt:

Sumar

• crearea unor centre de orientare turistică și editarea de hărți pentru
orientare și activități sportive;
• activități de pregătire practică în domeniul editării hărților;
• organizarea de semănării online pentru localnici, inclusiv instruiri IT;
• crearea unui portal de promovare a activităților sportive și turismului;
• organizarea de evenimente sportive în domeniul orientării și
realizarea de materiale promoționale;

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

• instruirea localnicilor în domeniul orientării.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”.
Proiectul ROHU-161 contribuie la acest indicator printr-un număr de
274 de persoane din România și Ungaria care participă la activitățile
proiectului.
Proiectul atrage atenția oamenilor asupra unui stil de viață sănătos și
asupra importanței practicării sportului în aer liber, această activitate
fiind cheia îmbunătățirii calității vieții pentru toate categoriile de vârstă.
Rezultate principale ale proiectului sunt următoarele:
• 1 portal bilingv, dezvoltat pentru a promova valorile naturale și
culturale, a evenimentele sportive de orientare și a rutele virtuale din
cele 8 zone transfrontaliere selectate;
• corecții de hartă pentru 5 zone românești selectate (Casoaia,
Moneasa, Băile Felix, Sannicolau de Munte și Vartop) și 3 pentru zone
Rezultate
principale

din Ungaria (Ásotthalom, Sándorfalva și Parcul Memorial Ópusztaszer
- 32 km pătrați de zone cartografiate);
• 8 evenimente sportive de orientare organizate în România și
Ungaria pentru 200 de participanți;
• 1 instruire în domeniul corecție de hărții de orientare, organizat
pentru 14 participanți;
• 4 seminarii online, organizate pentru 60 de participanți;
• 1 conferință de închidere pentru a rezuma rezultatele proiectului.
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