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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-268 

Titlu proiect Joint communities 

Dezvoltarea cooperării comunitare prin evenimente culturale și 

sportive comune între localitățile Fülöp și Buduslău 

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 creșterea cooperării 

transfrontaliere între cetățenii din Fülöp (HU) și Buduslău (RO), prin 

organizarea unor evenimente comune în domeniul cultural, sportiv și 

de expertiză. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Comuna Fülöp (Ungaria) 

Partener de Proiect:  

PP2: Comuna Buduslău (România) 

Buget total EUR 67,900.00, din care, FEDR EUR 57,715.00 

Sumar 

Proiectul ROHU-268 urmărește creșterea numărului de cetățeni care 

participă la evenimente comunitare transfrontaliere prin intermediul 

competițiilor sportive și evenimentelor culturale publice, urmărind de 

asemenea și cooperarea economică durabilă între reprezentanții 

sectorului agricol din regiunea de frontieră Fülöp (HU) și Buduslău (RO). 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

• organizarea unor competiții sportive pe ambele părți ale frontierei; 

• organizarea de evenimente publice („Ziua bucatelor tradiționale” din 

județele Hajdú Bihar și Bihor și „Festivalul Pâinii Noi”); 

• organizarea unui eveniment în domeniul agriculturii; 
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• crearea de materiale promoționale pentru a fi oferite participanților la 

evenimentele comune. 

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

persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. 

Proiectul ROHU - 268 contribuie prin atingerea acestui indicator, printr-

un număr de 1,310 persoane, participanți la evenimentele 

transfrontaliere comune. 

 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- 2 competiții sportive de fotbal și 2 competiții de handbal, organi-

zate în Buduslău (RO) și Fülöp (HU), cu aprox. 30 de participanți 

la fiecare competiție, care vor ajuta la intensificarea cooperării 

dintre tineri și celelalte categorii de vârstă în cele două comuni-

tăți;  

- o mai bună cunoaștere a tradiției și culturii celor două localități 

prin organizarea a 2 evenimente publice, cu peste 1,100 de par-

ticipanți. Activitățile desfășurate în cadrul acestor evenimente au 

fost de tipul unor spectacole culturale și tradiționale, gastrono-

mice;  

- 1 eveniment organizat în Fülöp și 1 eveniment în Buduslău, cu 

participarea unor experți în domeniu, care au informat cetățenii 

celor două localități despre posibilitățile de cooperare în dome-

niul agriculturii, prelucrării produselor locale și tradiționale, poli-

ticilor vamale și a ajutorului financiar din partea Uniunii Euro-

pene. 

 

 

 


