Primul Apelul Deschis - Proiecte normale
Cod proiect

ROHU-115

Titlu proiect

FOBTA
De la un pod la altul

Axa

1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune şi

prioritară

resurselor

Prioritatea de

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului

investiții

natural și cultural

Perioada
implementării

Obiectiv

60 de luni (01 Martie 2018 - 28 Februarie 2023)
Obiectivul principal al proiectului reprezintă creșterea eficienței și
sustenabilității utilizării turistice a valorilor naturale comune în zona
transfrontalieră dintre Sălacea și Hortobágy, prin susținerea și
promovarea moștenirii naturale a zonei țintă abordate, în vederea
creșterii numărului de vizitatori și a șederilor peste noapte.
Beneficiar Principal: Comuna Sălacea (România)

Parteneriat

Partener de Proiect:
PP2: Autoguvernarea Comunei Hortobágy (Ungaria)

Buget TOTAL

1.611.547,26 Euro, din care FEDR 1.369.815,16 Euro
Proiectul vizează creșterea capacității de atracție turistică a zonei
transfrontaliere Hortobágy și Sălacea, văzută ca o destinație turistică
integrată, datorită numărului crescut de situri naturale care merită
vizitate, atrăgând un număr crescut de vizitatori

Sumar

Activitățile proiectului:
 Crearea unui nou traseu tematic transfrontalier care leagă două
poduri și se adresează atât familiilor cu copii, cât și cuplurilor
tinere în căutarea aventurii în natură
 Promovarea noului traseu tematic transfrontalier prin crearea a
3000 de broșuri cu hartă inclusă, 1000 de albume și un film
documentar care prezintă regiunile Hortobágy și Sălacea
 Organizarea de evenimente pentru promovarea traseului
tematic transfrontalier (2 tabere transfrontaliere pentru
protecția naturii, 4 expoziții itinerante de fotografie care prezintă
regiunile Hortobágy și Sălacea)
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Rezultate
importante

Promovarea traseului didactic pe râul Hortobágy, ca element
cheie al traseului tematic transfrontalier (1000 broșuri care
prezintă ruta didactică și pagina web mobilă prietenoasă)
Conservarea și ameliorarea pășunii Sălacea prin formarea unui
coridor ecologic în special pentru amfibieni și insecte (1 studiu
privind amfibienii și grupurile de vegetație, 2 panouri informative
care prezintă speciile, 1 coridor ecologic care leagă cele două
părți ale pășunii Sălacea și 1 document de evaluare)
Crearea unei infrastructuri pentru vizitatori în pășunea Sălacea
(o clădire nouă care găzduiește o zonă de primire și informare
turistică, o parcare, o rețea de alei pietonale, o zonă de educație
ecologică pentru copii, o pistă tematică și educațională, un
observator și un loc de odihnă pentru turiști)
Construirea unei piste pentru biciclete și reabilitarea podului de
cărămidă
Dezvoltarea iluminării publice nepoluante a satului Hortobágy
Dezvoltarea unui studiu de evaluare care să susțină stabilirea
unei arii protejate de importanță locală, 1 plan de management
al conservării naturii

Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt: CO09 „Turism
sustenabil: creșterea numărului de vizite la siturile naturale, de patrimoniu
și culturale” și CO23” Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor
protejate pentru a obține un status mai bun de conservare”. Prin proiectul
ROHU-115, numărul de vizite la siturile de patrimoniu cultural, natural
și atracții a crescut cu 5000 și 968 ha de teren, au o stare de conservare
mai bună.
Rezultatele proiectului sunt legate de cele două noi rute tematice
transfrontaliere create în regiunea Sălacea și Hortobágy. Zona turistică
a fost modernizată cu o clădire care găzduiește zona de recepție și
informare turistică, o parcare, o alee pietonală, o pistă pentru biciclete
și o nouă iluminare publică. Toate aceste investiții au ca rezultat
numărul crescut de turiști din zonă.
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