Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect
Titlu proiect
Axă prioritară

ROHU-316
Traditions
Tradiție și modernitate - Cooperare culturală transfrontalieră
6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)
11/b2 - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a

Prioritate de
investiție

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.

Perioadă de
implementare

12 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2019)
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea participării a diferitelor

Obiectiv

categorii sociale de persoane la evenimente culturale comune,
organizate în cele trei localități: Jimbolia (RO), Carpiniș (RO) și
Csanádpalota (HU).
Beneficiar Principal:
Municipiul Jimbolia (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Comuna Carpiniș (România)
PP3: Orașul Csanádpalota ( (Ungaria)

Buget total

EUR 76,690.00, din care, FEDR EUR 65,186.50
Proiectul ROHU-316 a organizat diferite activități culturale pentru tineri
și adulți, pentru a ajuta populația din cele trei localități să își cunoască
mai bine patrimoniul local și pentru a spori coeziunea socială în
regiunea de frontieră.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
• organizarea de evenimente culturale, gastronomice și religioase, în
cele trei localități:
o

tabără de dans popular pentru copii în Jimbolia

o

un festival de gastronomie de o zi cu 6 echipe participante
la Carpinis

o
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o

o tabără pentru copii de 6 zile și un festival pentru copii de
1 zi în Csanadpalota

o

o zi de gastronomie în Csanadpalota

o

„Bollernap”, un eveniment tradițional organizat în fiecare
iarnă în Csanadpalota

o

un eveniment cultural de o zi în Csanadpalota

• achiziționarea de echipamente specifice, necesare organizării
evenimentelor prevăzute in proiect (2 difuzoare active, 2 sub-woofere,
2 microfoane fără fir, un laptop și un mixer cu 12 canale pentru LP, 7
cazane, un sistem de sunet și un laptop pentru PP2).
Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de
persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”.
Proiectul ROHU - 316 contribuie la acest indicator prin implicarea unui
număr de 297 de persoane în calitate de participanți la aceste
evenimente.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
-

trei evenimente dedicate copiilor, dintre care: o tabără de dans
popular, organizată de Liderul proiectului în Jimbolia (RO), unde
participanții vor putea învăța dansuri populare și vor putea
asculta muzică tradițională, vor învăța despre olărit, despre
fabricarea unor obiecte din piele, lemn, broderii, mărgele și lână;
o tabără si un festival pentru tineri, organizate în Csanadpalota
(HU) de Partenerul de proiect nr. 3, care va include diferite
activități: sport, timp liber și cultură. În cadrul proiectului vor fi
organizate

Rezultate
principale

-

trei evenimente gastronomice, unul la Carpiniș (RO) și două la
Csanadpalota (HU), care vor consta în pregătirea unor mâncăruri
tradiționale din regiune și reînvierea unei vechi tradiții a
Partenerului maghiar, numită „Böllérnap”: un eveniment
tradițional, care se desfășoară în fiecare iarnă în Csanadpalota și
care constă în pregătirea diferitelor tipuri de cârnați de porc.

-

două evenimente religioase în Cărpiniș, unde vor fi prezentate
muzică și ceremonii religioase

-

două evenimente culturale, în Jimbolia și în Csanadpalota, unde,
pe lângă cu activitățile culturale, va fi realizată și o diseminare a
rezultatelor proiectului și un schimb de experiență și bune
practici între participanți.
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