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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-202 

Titlu proiect seruMaros 

Râul Mureș care ne unește 

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 
27 luni (1 August 2018 – 31 Octombrie 2021) din care 3 luni suspendare 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este stabilirea unui cadru 

transfrontalier care să faciliteze coeziunea comunităților și să ofere 

oportunități de cooperare în principal locuitorilor localităților situate pe 

malul râului Mureș. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Fundația Diaspora (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Societatea Regională De Cercetare A Științelor Sociale Din Marea 

Câmpie De Sud (Ungaria) 

Buget total EUR 60,495.00, din care, FEDR EUR 51,420.75 

Sumar 

Proiectul ROHU-202 intenționează să creeze un cadru de colaborare 

transfrontalieră între cele 8 comunități situate pe ambele maluri ale 

râului Mureș: Igriș, Cenad, Pecica, Șemlac (RO) și Deszk, Magyarcsanad, 

Maroslele, Ferencszallas (HU), prin implicarea tinerilor și a adulților din 

aceste comunități în a lucra împreună și a atinge obiective comune. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

• formarea cluburilor locale de tineri din cele 8 localități române și 

maghiare: Igriș, Cenad, Pecica, Șemlac, Deszk, Magyarcsanad, 

Maroslele, Ferencszallas; 

• organizarea de evenimente culturale comune: expoziții in aer liber și 

picnicuri, ocazii în care sunt expuse creațiile artizanale ale tinerilor, 
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realizate în timpul întâlnirilor cluburilor locale, și având ca tematică râul 

Mureș. 

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

persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. 

Proiectul ROHU-202 contribuie la atingerea acestui indicator printr-un 

număr de 104 tineri din cele două comunități situate pe malul râului 

Mureș, care participa la evenimente culturale. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect crește gradul de 

conștientizare a existenței unor elemente comune în structura 

identităților locale din cele 8 comunități, elemente care asigura 

consolidarea sentimentului de apartenență al locuitorilor la propria lor 

localitate și generează o identitate regională comună. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

- 8 cluburi locale care implică tineri în crearea artei și dezvăluirea 

vechilor tradiții legate de râul Mureș; 

- Evenimente culturale comune organizate pentru o legătură mai 

puternică între cele 8 comunități din ambele părți ale frontierei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


