Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-271

Titlu proiect

SCTH
Problema minorității în zona transfrontalieră ROHU: cultura, tradiția și
istoria fără frontiere a minorității slovace

Axă prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

Prioritate de

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a

investiție

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.

Perioadă de
implementare
Obiectiv

12 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2019)
Obiectivul principal al proiectului este acela de a promova tradițiile,
cultura și istoria comunităților slovace, în contextul cooperării
transfrontaliere.
Beneficiar Principal: Comuna Șinteu (România)

Parteneriat
Partener de Proiect: PP2: Organizația Slovacilor din Csaba (Ungaria)
Buget total

EUR 71,500.00, din care, FEDR EUR 60,775.00
Proiectul ROHU-271 își propune să consolideze conservarea și
identitatea patrimoniului cultural transfrontalier pentru a stimula
extinderea și diversificarea activităților economice legate de turism,
activități culturale, divertisment, servicii și comerț în zona Șinteu ( RO) și
Bekescsaba (HU).

Sumar

Principalele activități din proiect sunt:
•

organizarea de ateliere transfrontaliere privind „Problema
minorității slovace”, în Șinteu (RO) și Bekescsaba (HU);

•

organizarea evenimentului „Muzeul slovac viu: un muzeu al
culturii și tradițiilor slovace”, prin care vor fi colectate și
prezentate informații despre comunitățile și organizațiile slovace
din zona transfrontalieră, despre modul de viață slovac din
trecut și din prezent, despre istoria, tradițiile, poporul și
mâncarea slovacă;
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•

achiziționarea, de către ambii parteneri, a unor echipamente
necesare organizării de evenimente: corturi, căsuțe din lemn,
mobilier de exterior: bănci și mese, cu o valoare totală de
34.500,00 EUR;

•

dezvoltarea unei rețele online de comunități (prin intermediul
unui site web), organizații, instituții, actori și grupuri care au un
interes comun în promovarea și conservarea culturii și tradițiilor
slovace.

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect va ajuta la păstrarea
tradițiilor populare slovace pe teritoriul româno-ungar, în contextul
provocărilor actuale ale societății.
Indicatorul de realizare (output) al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin
proiectul ROHU – 271, un număr de 2.050 de persoane participa la
evenimentele dedicate culturii și tradițiilor slovace, care vor fi
promovate în rândul populației transfrontaliere.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Rezultate
principale

-

2050 persoane au participat la inițiative transfrontaliere

-

1 workshop la Șinteu și 1 la Békéscsaba pentru a dezbate

problemele minorității slovace
-

Un eveniment de tip muzeu in aer liber „Muzeul vieții

slovacilor: un muzeu al culturii și tradițiilor slovace” in Șinteu
-

Un eveniment de tip muzeu in aer liber „Muzeul vieții

slovacilor: un muzeu al culturii și tradițiilor slovace” in Bekescsaba
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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.)
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