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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale  
 

Cod proiect ROHU-267 

Titlu proiect PP-CBC  

Oameni către oameni - parteneriat pentru viitorul nostru comun 

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 
16 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Martie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a contribui la construirea 

unei inițiative de cooperare transfrontalieră durabilă între comunitățile 

din Mehkerek (HU) și Mădăras (RO), pentru a crea astfel un cadru tran-

sfrontalier atât pentru cooperarea interpersonală, cât și pentru coope-

rarea instituțională. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Comuna Mădăras (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Comuna Méhkerék (Ungaria) 

Buget total EUR 60,091.09, din care, FEDR EUR 51,077.35 

Sumar 

Proiectul ROHU-267 își propune să încurajeze cooperarea dintre cetățe-

nii din Mădăras și Mehkerek, creând în același timp conexiuni care să 

perpetueze tradițiile comune și schimbul de cunoștințe. 

 

Principalele activități sunt: 

• organizarea Festivalului de brutarie și patiserie din Mădăras (RO), ce 

include concurs de gătit, campionat de baschet și fotbal pentru seniori 

și juniori, teatru, concert de muzică populară și dansuri; 

• organizarea Festivalului Castraveților din Mehkerek (HU), ce include 

competiții de gătit, dansuri tradiționale, competiții sportive și dezbateri 

pe teme agricole. 
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Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de 

persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin 

proiectul ROHU-267, 200 de persoane au fost implicate în inițiative de 

cooperare transfrontalieră. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect va crește nivelul in-

tensității cooperării transfrontaliere între comunitățile din Mădăras și 

Mehkerek. Evenimentele organizate vor fi inițiative multianuale care vor 

mobiliza participarea largă a celor 2 comunități. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

-  2 evenimente organizate în comun pentru consolidarea relații-

lor sociale, culturale și economice pentru locuitorii din Mădăras 

și Mehkerek 

- 200 de persoane au participat la inițiative de cooperare tran-

sfrontalieră. 
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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.) 


