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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale  

Cod proiect ROHU-218 

Titlu proiect Evergreen 

Cooperare pentru conservarea și promovarea grădinăritului tradițional 

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 
14 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Ianuarie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este reunirea copiilor și a membrilor 

comunităților locale de pe ambele părți ale frontierei, pentru consolida-

rea cooperării și pentru participarea la acțiuni privind grădinăritul tradi-

țional și cultivarea speciilor de plante locale.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale 

Banatului și Crișanei ”Excelsior” (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Fundația Koros-Maros pentru Dezvoltare Rurală și Ecoagricultură 

(Hungary) 

Buget total EUR 79,641.76, din care, FEDR EUR 67,695.49 

Sumar 

Prin proiectul ROHU-218, partenerii intenționează să organizeze diferite 

activități culturale pentru tineri și adulți, pentru a ajuta populația celor 

trei localități să-și cunoască mai bine patrimoniul local și pentru a spori 

coeziunea socială în regiunea de frontieră. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• organizarea a 2 evenimente „Târg de schimb de semințe”, în Arad (RO) 

și Gyula (HU); 

• organizarea a 2 evenimente „Expediția de colectare a semințelor”, în 

Arad și Gyula; 
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• organizarea „grădinilor școlare tradiționale” în 5 școli din județul Arad 

și județul Bekes; 

• organizarea grădinilor tradiționale demonstrative în Șemlac (RO) și în 

Gyula (HU); 

• pregătirea „Manualului tradițional de grădinărit” pentru copii. 

• achiziționarea de echipamente și instrumente pentru activități de 

grădinărit cu elevii  

• achiziționarea de instrumente și materiale pentru activități de 

grădinărit în școli și grădină demonstrativă  

• achiziționarea de echipamente IT necesare implementării activităților 

• Două noi secțiuni de pagini web vor fi dezvoltate pentru paginile web 

existente ale celor doi parteneri: www.gyulavarikastely.hu și 

www.ongexcelsior.ro. 

 

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

soane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul 

ROHU–218 contribuie prin atingerea unui număr de 620 de participanți 

la evenimentele din cadrul proiectului. 

 

Colaborarea partenerilor va implica comunitățile locale, în principal co-

pii și studenți, în activități de conservare și promovare a grădinăritului 

tradițional, ca parte a patrimoniului cultural tradițional local și ca factor 

pentru conservarea biodiversității peisajului. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

• 620 de persoane care participă la inițiative de cooperare transfronta-

lieră 

• „Expediția pentru colectarea semințelor” organizată în peste 15 locali-

tăți din județele Arad, Bekes și Csongrad 

• „Târgurile de schimb de semințe” organizate la Arad și Gyula. 

• „Grădinile școlare tradiționale” pregătite în 10 școli diferite, 5 școli din 

județul Arad și 5 școli din județul Bekes 

• Organizarea și pregătirea grădinilor demonstrative tradiționale - una 

în Gyula și una în Semlac. 

• „Manualele tradiționale de grădinărit” pentru copii 

 

 

 

http://www.ongexcelsior.ro/

