Al 2-lea Apel deschis – Proiecte Normale
Cod proiect

ROHU-289

Titlu proiect

CCRV
Conectarea tradițiilor din Valea Crișului Repede

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

18 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Mai 2020)
Obiectivul principal al proiectului este de a aduce instituțiile mai

Obiectiv

aproape de cetățeni și de a consolida relațiile cu aceștia, prin
organizarea de evenimente culturale transfrontaliere în zona Vadu
Crișului (RO) și Körösszegapáti (HU).
Beneficiar Principal:

Parteneriat

Comuna Vadu Crișului (România)
Partener de Proiect:
PP2: Comuna Körösszegapáti (Ungaria)

Buget total

EUR 79,999.00, din care, FEDR EUR 67,999.15
Proiectul ROHU-289 își propune cooperarea transfrontalieră între cele
2 localități prin organizarea de evenimente culturale, pentru a conserva
și populariza tradițiile comune și pentru a sprijini cultura ca motor al
dezvoltării sociale și economice durabile.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea unei tabere transfrontaliere de artizanat de 3 zile
pentru 40 de participanți la Körösszegapáti,
• Organizarea unei expoziții comune de artizanat transfrontalier
• Organizarea Festivalului Kun László din Kőrösszegapáti (inclusiv o
expoziție, un cor, un meci de fotbal, dansuri populare)
• Un festival de cor ecumenic de 3 zile, organizat la Kőrösszegapáti
cu spectacole comune
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• Organizarea unei tabere de dans popular de 4 zile în comuna
Vadul Crișului (RO);
• Organizarea festivalului numit „Vama Sării”, în comuna Vadul
Crișului (RO) (inclusiv o expoziție, un cor, un meci de fotbal, dansuri
populare)
• Organizarea unei tabere de antrenament transfrontalier de 4 zile
pentru sportivi din cele două localități.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”.
Proiectul ROHU - 289 contribuie la acest indicator printr-un număr de
130 de persoane din România și Ungaria, care participă la activitățile
culturale transfrontaliere.
Proiect creează oportunitatea ca locuitorii din cele 2 comune să
descopere aspecte unice ale patrimoniului cultural al comunităților din
care provin și de a împărtăși între ei valorile comune.
Urmare a implementării proiectului sunt obținute următoarele
rezultate:
Rezultate
principale

130 de participanți la activitățile culturale transfrontaliere,
3 tabere organizate (de meșteșuguri , dansuri populare si
fotbal)
3 festivaluri organizate, ( Kun László in Kőrösszegapáti, “Vama
Sării” in Vadul Crișului si unul pentru coruri ecumenice)
-
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