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2nd Open Call – Normal Projects 
 

Cod proiect ROHU-315 

Titlu proiect COMSPORT 

ComSport-Împreună pentru crearea unui grup social activ 

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 
15 luni (1 Noiembrie 2018 – 31 Ianuarie 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este promovarea activităților cultu-

rale, artistice și sportive prin organizarea de competiții sportive pentru 

copii și adolescenți (fotbal, tenis, handbal, karate), competiții de dans 

popular și competiții de gătit. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Orașul Pusztaottlaka (Ungaria) 

Partener de Proiect:  

PP2: UAT Orașul Curtici (România) 

Buget total EUR 80,000.00, din care, FEDR EUR 68,000.00 

Sumar 

Prin proiectul ROHU-315 se va îmbunătăți calitatea vieții populației lo-

cale și a turisștilor care vizitează orașele Curtici (RO) și Pusztaottlaka 

(HU), prin promovarea unui stil de viață sănătos și practicarea sportului. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• organizarea a 4 evenimente transfrontaliere, în România și Ungaria, cu 

concursuri sportive tematice culturale, artistice și sportive între echipe 

de copii și echipe de adulți (fotbal, tenis, handbal, karate); 

• organizarea unor concursuri de dans popular; 

• organizarea unor concursuri culinare; 

achiziționarea echipamentului necesar organizarii evenimentelor: mo-

bilier de exterior, corturi, echipament de catering, echipamente de fot-

bal, costume populare; 
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• reabilitarea bazei sportive din orașul Curtici. 

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de per-

soane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul 

ROHU–315 contribuie prin atingerea unui număr de 1,100 de partici-

panți la evenimentele proiectului. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect permite promovarea 

vieții culturale, artistice și sportive în cadrul comunităților locale. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

 1.100 de participanți la activități de cooperare transfrontalieră, 

organizate în România și Ungaria 

 Baza sportiva din Curtici renovată 

 2 evenimente transfrontaliere organizate în Curtici  

 2 evenimente transfrontaliere organizate în Pusztaottlaka  

 echipamente pentru cele 4 evenimente sportive, culinare si cul-

turale (corturi, mese, bănci, scaune, tacâmuri, costume folclo-

rice, pahare, farfurii, etc) 
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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.) 


