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Al Treilea Apel Restrâns  - Aplicația Completă 

Cod proiect ROHU-445 FAF 

Titlu proiect CBC Incubator - Incubator cultural transfrontalier româno-maghiar pentru 

arta spectacolului 

Axa prioritară 1 –  Protecţia comună şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor 

(cooperarea în domeniul valorilor  comune şi resurselor) 

Prioritate de 

investiție 
6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural 

Perioada de 

implementare 51 luni (01 Iunie 2019 – 31 August 2023) 

Parteneriat 

BP:  Teatrul Csokonai (Debrecen, Ungaria) 

PP2:  Primăria Debrecen (Ungaria) 

PP3:  Teatrul Szigligeti (Oradea, România) 

Bugetul 

proiectului 

Total 7.495.587,00 euro, din care FEDR 6.320.183,46 euro 

BP: 496.610,97 euro FEDR, 58.418,98 euro cofin. națională 

PP2: 4.999.523,88 euro FEDR, 588.120,47 euro cofin. națională 

PP3: 824.048,61 euro FEDR, 126.011,00 euro cofin. națională 

Obiectiv 

Proiectul își propune să consolideze atractivitatea zonei de frontieră româno-

ungare prin crearea, utilizarea și promovarea valorilor comune în arta 

spectacolului. 

Contribuția la  

indicatori 
Creșterea numărului de vizite în zonele cu atracții din patrimoniul cultural și 

natural: 18.462 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări: 

 lipsa infrastructurii și a unui cadru profesional necesar protejării, 

dezvoltării și promovării valorilor comune ale artelor 

 lipsa interconectării teatrelor din zona de graniță. 

 

Activitățile proiectului:  

 creșterea cu 18.462 a numărului de vizite, prin  înființarea unui 

incubator cultural transfrontalier româno-ungar pentru arta 

spectacolului în Debrecen,  dezvoltarea infrastructurii Teatrului 

Szigligeti din Oradea,  implementarea unor activități culturale trans-

frontaliere  comune coordonate de Teatrul Csokonai din Debrecen. 

 Investiții: 
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Principalele 

rezultate 

 Primăria din Debrecen (PP2): crearea unui Incubator  Cultural 

Transfrontalier Româno-Ungar pentru Arta Spectacolului prin 

renovarea/demolarea și refacerea clădirii, în acord cu noul său rol de 

instituție  multifuncțională de cultură și prin dotarea acesteia cu 

sisteme de tehnologice scenică (scenă rotativă, flexibilă, efecte de 

iluminare moderne și sistem audio), ascensoare, utilități, mobilier  

șamd. Funcțiunea de bază a clădirii cu 4796,22 mp, dispuși pe 8 nivele, 

va fi asigurată de scena principală și de auditoriumul cu o capacitate 

de 350 de persoane, creându-se un spațiu special asemănător unei 

arene, ceea ce face sala ideală pentru a pune în scenă piese muzicale.  

Valoarea investiției: 5 mil. euro. 

 Teatrul Szigligeti (PP3): dezvoltarea infrastructurii spațiului scenei și 

a tehnologiei scenice a Teatrului de Stat din Oradea, în a cărui 

clădire activează Teatrul Szigligeti. Investiția va asigura o  mai mare 

flexibilitate în organizarea spectacolelor culturale și presupune 

reconstrucția infrastructurii scenei, inclusiv a demisolului, podelei și a 

instalațiilor electrice și sanitare aferente, asamblarea unui sistem de 

echipamente tehnologice și funcționale care include o scenă rotativă, 

sisteme de iluminat, pentru controlul cortinei și pentru management 

scenic audio-vizual. Valoarea totală a investiției: 1,02 mil. euro. 

 

Cei trei parteneri colaborează pentru crearea unei rețele culturale RO-HU 

sustenabile, orientată mai ales spre domeniul artelor scenei, prin susținerea 

teatrelor de amatori prin organizarea unei serii de 14 workshopuri, 

organizarea a 16 schimburi de spectacole cu participarea teatrelor din zona 

de frontieră româno-ungară, înființarea unei arhive și a unei expoziții 

interactive a spectacolelor de teatru, organizarea a 7 workshopuri pentru 

actori și a 15 workshopuri dedicate traducătorilor literari. Valoarea totală: 

0,48  mil. euro.  

Nota 

conceptuală 

Cod proiect: ROHU-343 

Perioada de implementare: 01 August 2018 – 31 Ianuarie 2019 

Buget total 46.180,00 euro, din care FEDR 39.253,00 euro. 

Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. 


