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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-198 

Titlu proiect ODCTEU 

Uși deschise  pentru cultură și tradiții în Europa 

Axă prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

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 
15 luni (1 Iulie 2019 – 30 Septembrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este de a consolida conexiunile dintre 

comunitățile locale din Aleșd (RO) și Kaba (HU), prin creșterea gradului 

de conștientizare cu privire la patrimoniul cultural comun în regiunea 

de frontieră și consolidarea relațiilor dintre membrii celor două 

comunități. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

UAT Orașul Aleșd (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Orașul Kaba (Ungaria) 

Buget total EUR 74,055.00, din care, FEDR EUR 62,946.75 

Sumar 

Proiectul ROHU-198 evidențiază importanța multiculturalismului și  a 

patrimoniului cultural  păstrate și transmise de-a lungul generațiilor 

prin intermediul spectacolelor de dans popular și prin încurajarea 

interacțiunii personale a oamenilor în cadrul unor competiții sportive. 

 

Principalele activități  ale proiectului sunt: 

• organizarea unui eveniment de amploare în Aleșd (RO,  intitulat 

„Festivalul frontierelor deschise”, care include: dansuri populare 

specifice naționalităților din zona transfrontalieră, competiții sportive, 

precum și spectacole gastronomice și culturale; 

• organizarea a trei evenimente în Kaba (HU): „Concursul de tir cu arcul 

Asszonyboldogito”, „Festivalul toamnei în Kaba” și „Competiția de fotbal 
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pentru tineret Kaba”, cu participarea tinerilor, care vor include 

spectacole a unor ansambluri de dansuri populare și competiții 

sportive; 

• achiziționarea  de către Liderul de proiect a unor echipamente 

sportive: mese de ping-pong, seturi de șah, mingi de fotbal și de 

handbal, achiziționarea unui generator electric, achiziționarea unor 

căsuțe din lemn,  în valoare totală de 50,500.00 EUR; 

• achiziționarea de către Partenerul de proiect a unor echipamente 

sportive pentru desfășurarea concursului de tir cu arcul și a competiției 

de fotbal, precum și a unor costume populare, cu o valoare totală de 

9.800,00 EUR. 

 

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

persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. 

Proiectul ROHU-198 contribuie la acest indicator printr-un număr de 

200 de persoane care participa la evenimentele culturale și 

sportive, organizate în cele două localități. 

 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:   

- 4 evenimente culturale și sportive, transfrontaliere 

organizate, dedicate în special tinerilor, pentru a le oferi 

activități școlare extra curriculare și pentru a continua 

parteneriatul educațional al municipalităților implicate;  

- achiziționarea de echipamente sportive și a unor costume 

populare, necesare organizării evenimentelor;  crearea de 

materiale promoționale, pentru diseminarea rezultatelor 

proiectului, în rândul părților interesate și publicului 

transfrontalier. 

 

 

 


