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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-280 

Projekt cím Co-cultured 

A Szalonta-Gyula határon átnyúló terület polgárai közötti kulturális 

együttműködés 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek 

együttműködése) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (ETC-CB). 

Megvalósítási 

időszak 
12 hónap (2018. november 1. – 2019. október 31.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a kulturális sokszínűség és a közös hagyományok 

népszerűsítése művészeti rendezvényeken keresztül, amelyeket 

Szalonta (RO) és Gyula (HU) szerveznek. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Szalonta (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

Gyula Városa (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
80,000.00 Euró, amelyből 68,000.00 Euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-280 projekt célja, hogy növelje a Bihar-Békési határon átnyúló 

régió vonzerejét a helyi lakosság és a turisták számára, a 

művészetekhez kapcsolódó változatos interkulturális megközelítés 

révén: filmek, színház és kézművesség. A projekt innovatív karaktert hoz 

a helyi erőforrások és a közös örökség újrafelfedezése és kiaknázása 

révén. 

 

A projekt fő tevékenységei:  

 számos kulturális rendezvény megszervezése Szalonta (RO) 

városában a határ mindkét oldalán élő emberek számára, 

akiknek lehetőségük lesz találkozni, kötődni és kommunikálni: 
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„Múzeumok hosszú éjszakája”, színházi fesztivál, „esti ülések” 

(sezatoare) helyi emberek népdal éneklésével és egy filmvetítés 

 film létrehozása a PP2 nevében, gyulai amatőr színészek 

részvételével (HU). A filmet mindkét partnervárosban 

bemutatják, és különböző országos és nemzetközi 

filmversenyeken és fesztiválokon vesznek részt 

 

A partnerek együttműködése a helyi lakosság, különösen a fiatalok 

számára vonzó tevékenységek révén közelebb hozta őket a határ menti 

régió kulturális örökségéhez. 

 

A program teljesítménymutatói a következők: „11/b1 A határokon 

átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő 

intézmények száma” és „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési 

kezdeményezésekben részt vevő személyek száma”. A ROHU – 280 

projekt révén 2050 ember vett részt a projekt keretében szervezett 

kulturális eseményeken.  

Főbb eredmények 

E projekt révén erős kapcsolat jött létre Salonta (RO) és Gyula (HU) 

polgárai között, miközben mindkét város kulturális rendezvényein részt 

vettek. Emellett a határon átnyúló Bihar-Békés térségben a kulturális 

sokszínűség és a közös hagyományok megőrzése is fokozódott. Sok 

fiatal vett részt a projekttevékenységekben, és a helyi történelem, 

hagyományok, kultúra és művészetek nemzetközi együttműködésének 

hirdetői lettek. 

 

A projekt fő eredményei: 

 2050 fő bevonása a projekt tevékenységekbe a román-magyar 

határ menti területről (Gyula, Szalonta)  

 5 kulturális Rendezvény Szalontán (Múzeumok Éjszakája, 

színházi fesztivál, filmfesztivál, népdalokkal ülés) és Gyulán 

(a projekt keretében létrehozott "Toldi" film bemutatója) 

 Arany János: Toldi, filmbemutató amatőr színészekkel 

 

 

 


