
 

Parteneriat pentru un viitor mai 

bun  www.interreg-rohu.eu 

Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-281 

Titlu proiect Patrimoniul Csanád, punte între școli 

„Patrimoniul Csanád, punte între școli” - cooperarea transfrontalieră a 

școlilor catolice 

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 
15 luni (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a promova valorile 

regiunilor învecinate Békés – Banat, din punct de vedere etnografic, 

cultural și geografic, în rândul localnicii din regiunea transfrontalieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Școala Primară și Grădinița Catolică „Savio Saint Dominic” (Ungaria) 

Partener de Proiect:  

PP2: Școala Gimnazială Jimbolia (România) 

Buget total EUR 210,350.00, din care, FEDR EUR 178,797.50 

Sumar 

Prin proiectul ROHU-281, partenerii își propun să creeze spații anexate 

școlilor, în care să se poată studia tradițiile din zona transfrontalieră, 

atât de către copiii de vârstă școlară cât și de către adulți și în care se 

vor putea organiza evenimente comune. 

 

Principalele activități  ale proiectului sunt: 

• crearea a 2 spații comunitare cu scene pentru spectacole și 

concerte; 

• organizarea unor cursuri de artă și meșteșuguri de artă populară 

pentru 3000 de copii și părinți; 

• organizarea a 6 evenimente comune, prezentând tradiții în cadrul 

programelor festive. 
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Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții 

implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul 

ROHU-281 contribuie prin atingerea acestui indicator printr-un număr 

de 2 instituții implicate direct în activitățile comune. 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect le va oferi 

posibilitatea de a organiza programe culturale comune, de a-și cunoaște 

reciproc particularitățile, tradițiile și valorile, fapt ce va contribui la 

consolidarea economiei locale. 

Rezultate 

principale 

Urmare a  implementării proiectului sunt obținute următoarele: un ac-

ces mai bun al populației la spațiile comunității prin transformarea 

clădirilor neutilizate în locuri funcționale pentru evenimente publice; o 

mai bună cooperare între comunități, prin dezvoltarea artelor și 

meșteșugurilor; posibilitatea ca cele două școli să învețe din schim-

bul de experiență și să adopte bunele practici in propriile instituții. 

 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

 2 instituții implicate direct în inițiative de cooperare tran-

sfrontalieră  

 3000 de copii implicați în cursuri de meșteșuguri și artă popu-

lară  

 1 nou spațiu comunitar în Békéscsaba  

 1 nou sistem de sonorizare pentru concerte, conferințe multi-

lingve și alte spectacole în Jimbolia. 

 

 

 

 

 

 

 


