Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-292

Titlu proiect

CultUmbrella
Consolidarea cooperării între comunitățile din Valea Crișului

Axă prioritară

6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și comunități)

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

22 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Septembrie 2020)
Principalul

Obiectiv

obiectiv

conștientizare

al

privind

proiectului
tradițiile

este

locale,

creșterea
precum

gradului
și

de

stimularea

comunităților, cu scopul de a identifica și de a stabili oportunități de
dezvoltare economică, socială și culturală durabilă a regiunii și de a
păstra și transmite patrimoniul existent către generațiile viitoare.
Beneficiar Principal:

Parteneriat

Asociația Parcul Natural Valea Körös (Ungaria)
Partener de Proiect:
PP2: Comuna Zerind (România)

Buget total

EUR 65,362.00, din care, FEDR EUR 55,557.70
Proiectul ROHU-292 își propune să creeze o mai bună cooperare între
comunitățile mici din zona de frontieră, prin promovarea evenimentelor
culturale comune, a meșteșugurilor populare și a tradițiilor.
Principalele activități ale proiectului sunt:

Sumar

• organizarea a 4 festivaluri axate pe de meșteșuguri, artă populară
și produse locale, contribuind astfel la conservarea și promovarea
produselor tradiționale, a metodelor de producție aferente și a
diferitelor instrumente și echipamente utilizate
• implementarea unei serii de inițiative de coordonare pentru
promovarea, îmbunătățirea și dezvoltarea comună a evenimentelor
locale,

transformându-le

Parteneriat pentru un viitor mai bun

în

atracții

turistice,

prin

informarea

www.interreg-rohu.eu

publicului despre ecoturism și atracțiile naturale din zonă (pliante,
broșuri, hărți tematice)
• achiziționarea de echipamente pentru organizarea evenimentelor.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”.
Proiectul ROHU - 292 contribuie la acest indicator, adresând un număr
de 1,200 de persoane din România și Ungaria, participanți la
activitățile comune.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
Rezultate
principale

-

cooperarea transfrontalieră îmbunătățită, prin implicarea a 1200
de persoane în 4 evenimente comune

-

Festivalul Văii Körös din Békés în anii 2019 și 2020

-

Festivalul Văii Crișului în Zerind în anii 2019 și 2020).

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

