
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale  
 

Cod proiect ROHU-265 

Titlu proiect TOGETHER 

SA CELEBRĂM ÎMPREUNĂ TRADIȚIILE  

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 
18 luni (1 Noiembrie 2018 – 30 Aprilie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea dezvoltării 

comunităților durabile pe termen lung în Cetariu (RO) și Kaba (HU), prin 

utilizarea patrimoniului transfrontalier ca resursă și activ local. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Comuna Cetariu (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Orașul Kaba (Ungaria) 

Buget total EUR 70,400.00, din care, FEDR EUR 59,840.00 

Sumar 

Proiectul ROHU-265 își propune să stabilească o serie de evenimente 

multianuale, prin care vor fi promovate diversitatea culturală și tradițiile 

din cele două localități. 

 

Principalele activități sunt: 

• organizarea a două evenimente culturale în Cetariu, (RO), prin care vor 

fi prezentate ansambluri folclorice și competiții sportive pentru tineri; 

• organizarea a trei evenimente culturale în Kaba (HU), cu o bogată 

valoare de patrimoniu local; 

• achiziționarea de către Liderul de proiect a unor echipamente specifice 

pentru organizarea de evenimente culturale: scenă mobilă și sistem de 

sunet, în valoare de 25.600,00 EUR; 
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• achiziția de către Partenerul de proiect nr. 2 a unui sistem de 

iluminare, care va fi utilizat pentru evenimentele desfășurate iarna, 

inlcusiv in perioada de sustenabilitate,  în valoare de 17.400,00 EUR. 

 

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

persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin 

proiectul ROHU – 265, 400 de persoane au participat la evenimentele 

culturale organizate. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect va sensibiliza 

cetățenii cu privire la tradițiile specifice ambelor localități și va crea un 

cadru în care oamenii se vor aduna și vor putea împărtăși valorile 

culturale. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- 5 evenimente culturale, organizate nu numai pentru comunită-

țile locale, ci și pentru întreaga zonă transfrontalieră;  

- achiziționarea de echipamente specifice pentru organizarea 

acestor evenimente, care vor ajuta două municipalități să asi-

gure caracterul continuu al evenimentelor. 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. (A se 

folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.) 


