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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-68 

Titlu proiect PRO-CRV  

Crearea unei destinații turistice în zona transfrontalieră cuprinsă între 

Lugașul de Jos și Komadi, prin protejarea valorilor naturale din Valea 

Crișului Repede. 

Axa 

prioritară 

1- Protecția comună şi utilizarea eficientă a valorilor  

comune şi resurselor (cooperarea în domeniul valorilor 

 comune şi resurselor) 

Prioritatea de 

investiții 

6/c- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural 

Perioada 

implementării 
39 de luni (01.04.2018- 30.06.2022) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului a fost de a promova Valea Crișului 

Repede ca destinație turistică comună, și astfel de a crește numărul de 

turiști din această zonă, prin utilizărea eficientă și durabilă a resurselor 

naturale comune  din zona transfrontalieră cuprinsă între Lugașul de 

Jos și Komádi. In acest context s-a urmărit reabilitarea, conservarea și 

de asemenea promovarea patrimoniului natural din această zonă 

transfrontalieră.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Lugașu de Jos (România) 

Parteneri de proiect: 

PP2: Consiliul Local Komád (Ungaria) 

PP3: Asociația ”Pro Valea Crișului Repede – Pro Sebes Koros Volgy” 

(România) 

Buget TOTAL  904.905,47Euro, din care FEDR 769.169,64 Euro 

Sumar 

Proiectul și-a propus să transforme Valea Crișului Repede, prin 

promovarea valorile sale naturale, într-o destinație turistică 

transfrontalieră comună, atractivă și durabilă. Astfel au fost conectate  

printr-un nou traseu tematic transfrontalier două lacuri protejate de pe 

cele două părți ale frontierei. 

 

Principalele activități implementate prin proiect au fost: 

 ecologizarea unei suprafețe de 3258 mp de teren poluat din 

apropierea lacului Tileagd-BP 

 construirea unei infrastructuri pentru vizitatori amplasată pe 

terenul ecologizat (un centru de vizitare format din opt căsuțe 
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de lemn în care se  organizează expoziții, prin care se urmărește 

promovarea biodiversității din zona  Vaii Crisului Repede. -BP 

 reabilitarea a 440 m de drum pentru îmbunătățirea 

accesibilității rutiere la lacul Tileagd precum și la noua 

infrastructură creată pentru vizitatori -BP 

 crearea unui habitat ornitologic în zona lacului Varsánykert-PP2 

 plantarea a 200 copaci in zona lacului Varsánykerti-PP2 

 construirea unei noi clădiri de 25 mp pentru observarea 

berzelor, crearea unui loc de repaos pentru vizitatori, a unui 

turn de observație a păsărilor precum și a unei rute educative 

pe care sunt amplasate panouri informative, imagini și 

fotografii-PP2 

 crearea unui traseu tematic eco-turistic transfrontalier de-a 

lungul Văii Crișului Repede -PP3 

 promovarea noului traseu tematic transfrontalier de ecoturism 

de-a lungul Văii Crișului Repede (site web, social media, hărți, 

broșuri, panouri indicatoare) -PP3  

 organizarea unei tabere eco-turistice comune pentru 50 de 

copii-PP3 

 organizarea unei tabere comune eco-turistice pentru 50 de 

tineri-PP3  

 organizarea unei zile comune de informare pentru fermieri 

având ca tematică turismul în zonă precum și agricultura 

durabilă-PP3 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este CO23 Natura și 

biodiversitatea: suprafața habitatelor susținută pentru a atinge o stare mai 

bună de conservare. Prin proiectul ROHU-68, 609,69 ha de teren au atins 

o stare de conservare mai bună. 

Rezultate 

importante 

Principalele rezultate obținute ca urmare a implementării activităților 

din proiect: 

1. 609,69 ha având  o stare de conservare mai buna 

2. 1 traseu tematic ecoturistic transfrontalier de-a lungul Văii 

Crișului Repede, care integrează într-o destinație turistică 

transfrontalieră comună, comorile naturale ale Văii Crișului 

Repede 

3. 1 nouă infrastructură pentru vizitatori în zona lacului 

Varsánykerti 

4. 1 nouă infrastructură pentru vizitatori în zona lacului Tileagd 

5. 1 brand turistic pe Valea Crișului Repede, prin crearea unui tip 

inovator de traseu tematic, o combinație de active de patrimoniu 

natural noi și vechi. 

6. 1 habitat ornitologic creat în zona lacului Varsánykert  
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Website/webpage: 

https://lugaskomadi.eu/ 

https://crisulrepede-sebeskoros.eu/en/ 

Social media: 

https://www.facebook.com/rohu68 

 

https://lugaskomadi.eu/
https://crisulrepede-sebeskoros.eu/en/

