Al 2lea Apel Deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-285

Titlu proiect

TSH TradScienceHealth
Tradiții sănătoase - știință pentru generația următoare

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

33 luni (1 Decembrie 2018 – 30 August 2021)
Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea o conexiune reală
între comunitățile din zona eligibilă, prin creșterea gradului de
conștientizare a tradițiilor comune și specifice fiecărei populații.
Beneficiar Principal:
Asociația "Iris Research" (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Universitatea de Vest Timişoara (România)
PP3: Școala primară și colegiu „Nicolae Bălcescu” (Ungaria)

Buget total

EUR 67,671.09, din care, FEDR EUR 57,520.41
Proiectul ROHU-285 își propune să colecteze informații valoroase
despre obiceiuri și tradiții ale patrimoniului cultural din județele Arad,
Timiș (ambele în RO) și Békés (HU), prin implicarea tinerilor, voluntarilor
și rezidenților din cele trei județe, în scopul promovării moștenirii locale
la nivel regional și pentru a consolida relațiile dintre oamenii unei

Sumar

comunități.
Principalele activități sunt:
 Crearea unui chestionar privind criteriile de selecție pentru
voluntari
 Interviuri cu cel puțin 15 persoane / sat din județele Arad,
Timiș

Parteneriat pentru un viitor mai bun

și

Békés,

colectarea

rețetelor

gastronomice
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tradiționale, remedii naturale și obiceiuri de sărbători
religioase sau naționale de la locuitori;
 25 de interviuri cu participanții la Festivalul Castraveților din
Gyula (colecție de tradiții)
 Crearea unui calendar bilingv în care fiecare lună va avea
rețete, remedii sau obiceiuri specifice;
 Publicarea unui ghid culinar bilingv;
 Organizarea a trei ateliere: pe teme culturale, culinare și
științifice: „Gătește cu strămoșii tăi”, „Plimbă-te cu strămoșii
tăi” și „Înțelege-i pe strămoșii tăi”
 Organizarea evenimentului cultural comun „Mese, remedii și
tradiții” în Gyula
 Achiziționarea

de

echipamente

pentru

implementarea

proiectului (3 reportofoane, 1 scaner, 1 laptop și 1 cameră)
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin
proiectul ROHU-285 un număr de 800 de persoane sunt implicate în
activitățile proiectului respectiv participa activ la inițiativele de
cooperare din cele trei județe.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- 800 de persoane din 18 localități (15 sate, Gyula, Arad și Timișoara)
participă la activități transfrontaliere
Rezultate
principale

- un chestionar privind criteriile de selecție pentru voluntari
- un raport cu tradițiile selectate din materialele colectate
- un eveniment cultural comun „Mese, remedii și tradiții” în Gyula
- un calendar bilingv și un ghid culinar bilingv cu rețete tradiționale
din zonă
- 3 ateliere organizate: „Gătește cu strămoșii tăi”, „Mergi cu
strămoșii tăi” și „Înțelege-i pe strămoșii tăi”.
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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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