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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-200 

Titlu proiect CCC 

Evenimente transfrontaliere pentru cetățeni transfrontalieri 

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 
12 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2019) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este promovarea cooperării între 

cetățeni, prin organizarea de evenimente culturale în Toboliu, Girișu de 

Criș, Nojorid (RO) și Körösnagyharsány (HU), prin intermediul cărora vor 

fi sărbătorite tradițiile locale, cu scopul de a aduce comunitățile mai 

aproape unele de altele și de a întări relațiile dintre ele. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Comuna Toboliu (România) 

Parteneri de Proiect:  

PP2: Comuna Körösnagyharsány (Ungaria) 

PP3: Comuna Girișu de Cris (România) 

PP4: Comuna Nojorid (România) 

Buget total EUR 77,000.00, din care, FEDR EUR 65,450.00 

Sumar 

Proiectul ROHU-200 își propune să stabilească într-un cadru informal, o 

interacțiune activă între cetățenii celor patru localități, pentru a le spori 

gradul de conștientizare cu privire la obiceiurile și tradițiile specifice, 

prin participarea și implicarea acestora în cadrul concertelor și a 

concursurilor de gătit tradițional. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• organizarea a 4 concursuri de gătit, de către fiecare partener, în 

fiecare localitate, în cadrul festivalurilor tradiționale care au loc 
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anual: Festivalul Verzei în Toboliu (RO) și Körösnagyharsány (HU), 

Zilele Satului în Girisu de Criș (RO) și Festivalul Toamnei în Nojo-

rid (RO), cu participanți din România și Ungaria. La concursurile 

de gătit vor fi pregătite preparate tradiționale pe bază de varză 

și care vor fi servite gratuit tuturor participanților și invitaților; 

• organizarea a 4 concerte în cadrul festivalurilor anuale, în fiecare 

comună, cu participarea artiștilor și formațiilor române și 

maghiare; 

• achiziționarea de echipamente care vor fi folosite și pentru 

organizarea evenimentelor: o scenă mobilă care include sistem 

de sunet și lumini, 8 chioșcuri de lemn pentru afișarea 

produselor tradiționale și 3 cazane de gătit cu aragaz și veselă de 

unică folosință, cu valoare totală de aproximativ 41.900,00 EUR. 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect duce la consolidarea 

relațiilor dintre cele patru comunități și locuitorii acestora și o populație 

mai conștientă de valoarea tradițiile culturale. 

 

Indicatorul de realizare (output)al Programului este „11 / b2 Numărul de 

persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin 

proiectul ROHU – 200, un număr de 200 de persoane au participat la 

evenimentele culturale comune. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

 - un concurs de gătit si un concert in cadrul Festivalului Verzei in 

Toboliu 

- un concurs de gătit si un concert in cadrul Festivalului Verzei in 

Körösnagyharsány 

- un concurs de gătit si un concert in cadrul Zilelor Satului in Girișu 

de Criș  

- un concurs de gătit si un concert in cadrul Festivalului Toamnei in 

Nojorid 

 

 

 

 

 

 


