2nd Open Call – Normal Projects
Cod proiect

ROHU-297

Titlu proiect

COMODI
Un model deschis transfrontalier al unei baze de date muzeale digitale

Axă prioritară

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

Prioritate de

11/b1- 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

21 luni (1 Decembrie 2018 – 31 August 2020)
Obiectivul principal al proiectului este implementarea unor soluții
digitale noi având un dublu scop: asigurarea accesului la patrimoniul

Obiectiv

cultural digitalizat, în special la sursele și colecțiile de date arheologice,
diseminând astfel cunoștințele despre istoria și cultura regiunii și
facilitând consolidarea relațiilor transfrontalieră și cooperarea culturală
și instituțională.
Beneficiar Principal:
Muzeul „Jósa András” (Ungaria)
Parteneri de Proiect:

Parteneriat

PP2: Muzeul Județean Satu Mare (România)
PP3: Orașul Csenger (Hungary)
PP4: Societatea „Geszteréd Aranyszablya” (Ungaria)
PP5: Oraşul Tăşnad (România)
PP6: Comuna Vetiș (România)

Buget total

EUR 390,775.00, din care, FEDR EUR 332,158.75
Proiectul ROHU-297 își propune să consolideze cooperarea culturală

Sumar

între instituțiile din județele Szabolcs-Szatmar-Bereg (HU) și Satu Mare
(RO), de pe ambele părți ale frontierei româno-ungare, contribuind
astfel la conservarea și diseminarea patrimoniului cultural, istoric și
arheologic local.

Parteneriat pentru un viitor mai bun

www.interreg-rohu.eu

Principalele activități ale proiectului sunt:
•

dezvoltarea unui model digital pentru colecții publice (cercetare,

achiziționare de echipamente și instruire), pentru a utiliza într-un mod
eficient tehnologia contemporană și pentru a fi competitiv atât în sfera
profesională, cât și în cea turistică;
• aplicații practice ale muzeelor digitale (ateliere, educație și
conștientizare, pregătirea ghidurilor culturale, monografii și broșuri,
expoziții modernizate, virtuale;
• organizarea a 4 ateliere de lucru profesionale;
• cei 6 parteneri au avut cel puțin 4 întâlniri fizice în timpul
implementării, de forma unor ateliere profesionale, au implicat experți
de pe ambele părți ale graniței și au împărtășit idei și experiențe
• editarea a numeroase materiale de informare care, împreună cu
activitățile de comunicare coordonate ale proiectului, generează noi
vizite turistice culturale în regiunea transfrontalieră.
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții
implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul
ROHU-297 contribuie la acest indicator printr-un număr de 6 instituții
partenere în cadrul proiectului.
Colaborarea partenerilor, evenimentele profesionale și programul de
instruire din cadrul proiectului, duce la formarea unui grup local
integrat de experți și manageri culturali, cu potențialul de a susține și
extinde rezultatele proiectului și de a genera și mai multă interacțiune
transfrontalieră în viitor.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Rezultate
principale



6 instituții direct implicate in inițiative transfrontaliere



4 workshop-uri



1 baza de date comuna a muzeelor



1 instruire a angajaților LP, PP2 si PP3 in vederea utilizării bazei
de date



1 instruire in cercetări arheologice pentru începători, avansați
si experți



1 acțiune de educare si sensibilizare privind patrimoniul
cultural in Tășnad



3 ghiduri culturale, 2 monografii si 1 broșură
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1 expoziție virtuala cu ocazia aniversării a 150 ani a muzeului
Jósa András



2 expoziții itinerante cu aplicații digitale si virtuale la Tășnad,
Satu Mare, Geszteréd , Csenger si Nyiregyhaza



300 ghiduri trilingve pentru expozițiile din Nyíregyháza si
Geszteréd



2 conferințe internaționale in Nyíregyháza-Geszteréd si Satu
Mare.

Toate

activitățile

implementate

asigură

promovarea

atracțiilor

regionale relevante și contribuie la conservarea bunurilor culturale
comune, precum și la consolidarea cooperării transfrontaliere culturale
și instituționale.
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