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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-283 

Titlu proiect 

CCC_MB 

Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile 

Marghita și Berettyóújfalu 

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 
24 luni  (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2020) 

Obiectiv 

Principalul obiectiv al proiectului ”Cooperare transfrontalieră 

sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyóújfalu” 

este să intensifice cooperarea instituțiilor și comunităților din Marghita 

și Berettyóújfalu. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Municipiul Marghita (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Centrul Cultural Berettyó (Ungaria) 

Buget total 80.000,00 Euro, din care FEDR, 68.000,00 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-128 își propune să intensifice cooperarea dintre 

instituțiile și comunitățile din Marghita și Berettyóújfalu.  

 

Principalele activități ale proiectului sunt:  

 - Elaborarea unui protocol de colaborare pentru promovarea 

diversității și tradițiilor culturale între cei doi parteneri și societatea 

civilă locală implicată în evenimente culturale  

- organizarea a 2 evenimente culturale transfrontaliere comune în 

Marghita - organizarea a două evenimente culturale 

transfrontaliere comune în Berettyóújfalu  

- Achiziționarea de echipamente de scenă pentru ambii parteneri  
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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 – 283, 2000 de persoane au participat la evenimente 

culturale organizate în cadrul proiectului.  

 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

  - 2000 de persoane participă la inițiative de cooperare 

transfrontalieră  - un protocol de colaborare pentru promovarea 

diversității și tradițiilor culturale  

- 2 evenimente culturale transfrontaliere comune organizate la 

Marghita  

- 2 scene achiziționate pentru concerte  

- 2 evenimente culturale transfrontaliere comune organizate la 

Berettyóújfalu 

 

 

 

 

 

 

 


