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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-7 

Titlu proiect JCJCMCBNH 

Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural 

transfrontalier 

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 
29 de luni (01.03.2018 - 31.07.2020) 

Obiectiv 

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, conservarea și dezvoltarea unui 

sistem transfrontalier de protejare a valorilor naturale aflate în zona 

Parcului Natural Koros-Maros (Hu) și până la Defileul Crişului Repede (Ro), 

în scopul menținerii echilibrului de mediu, a identității  naturale a acestei 

zone precum și pentru integrarea acestor valori naturale   în circuitul 

turistic modern. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Societatea de Binefacere Don Orione Oradea (România)  

Parteneri de Proiect: 

PP2: Camera de Comerț și Industrie Békés (Ungaria) 

PP3: Direcția Parcului Național Cris-Mures (Ungaria) 

Buget TOTAL  € 1.117.788,09, din care FEDR € 950.119,87 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 1.079.097,91 

 Execuția bugetară: 96,54%  

Sumar 

Proiectul a urmărit să contribuie, prin eforturi comune de educare  și 

conservare a naturii, la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de 

asemenea să faciliteze accesul la o rețea naturală transfrontalieră cu multe 

specii protejate. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

• Dezvoltarea unui parc turistic în satul Zece Hotare și a unui refugiu 

turistic Belvedere - Observator, complet echipat -BP 
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• Construirea unui gard de protecție din lemn în suprafață de 750 mp 

pentru protejarea locului de pășunat–PP3 

 

• Eliminarea speciilor invazive de-a lungul râului Cris / Körös - 

Gyomaendrod prin mulcire forestieră (metodă de curățare a 

terenului care utilizează o singură mașină pentru tăiere, măcinare 

și curățare a vegetației) –PP3 

• Dezvoltarea unui centru de vizitatori și a unui parc pentru animale 

in Valea Cris / Körös - Szarvas, județul Bekes –PP3 

• Achiziționarea de echipamente pentru punctul de informații 

turistice din Békéscsaba (laptopuri, smartphone-uri, smart TV etc.) 

–PP2 

• Organizarea de sesiuni de instruire educaționale pentru copii și 

tineri cu privire la biodiversitate și protecția naturii („Școală în 

natură”, cursuri de supraviețuire pentru cercetași, importanța 

ariilor protejate și a siturilor Natura 2000, cursuri de cunoaștere a 

naturii, cursuri de protecție a naturii) -BP 

• • Amenajarea a 31,36 km de trasee tematice și educaționale 

(Traseul peșterilor și Traseul florei) cu participarea     elevilor de 

liceu -BP 

• Curățarea a 120 de hectare de teren pe defileul Natura 2000 Crișul 

Repede - situl pădurii Craiului, cu participarea copiilor și tinerilor, 

membri ai Comunității Cercetașilor Orion -BP 

• Elaborarea strategiei turistice comune de către PP2 

• Organizarea conferinței ,, Conservarea și protejarea biodiversității 

și a patrimoniului natural ,,   - PP3  

• Organizarea a 4 conferințe  la care au participat experți și actori 

regionali din domeniul conservării și protecției naturii, precum și 

din domeniul turismului – PP2  

• Participarea la 6 târguri comerciale din zona transfrontalieră: de 2 

ori la Oradea, de 2 ori la Arad și de 2 ori la Bekescsaba - PP2  

• Elaborarea a 5  studii ale căror rezultate vor ghida grupurile țintă în 

procesul de luare a deciziilor legate de conservarea și protejarea 

patrimoniului natural în general și a siturilor Natura 2000 în special 

–PP3 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.07.2020. 

Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). 

 

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

biodiversitatea: Suprafața habitatelor sprijinite pentru a obține o stare de 

conservare mai bună". Prin activitățile proiectului ROHU-7, 486,5 ha de 

teren beneficiază de un stadiu de conservare mai bun. 
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Rezultate 

importante 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

•  2 clădiri noi unde  vor continua să se organieze  training-uri pe 

teme educaționale și de mediu cu scopul creșterii gradului de 

conștientizare al tinerilor privind un stil de viată  „mai verde” si 

crearea de obiceiuri de viață mai sănătoase. 

• 486,5 ha de habitate care au o stare mai bună de conservare 

(habitate de floră și faună Natura 2000), fiind mai protejate  ca 

urmare a activităților desfășurate în Șuncuiuş, județul Bihor, 

România și  în Parcul Național Körös Maros, județul Bekes din 

Ungaria. 

•  1 Strategie comună în domeniul turismului, document prin care 

se urmărește promovarea destinației turistice comune 

generate prin acest proiect și anume Valea Crișului Repede, cu 

scopul de a crea o experiență turistică autentică, dezvoltând în 

același timp o atitudine pozitivă și un comportament sustenabil 

față de patrimoniul natural. 

 

Website/webpage: 

 http://www.oradea.donorioneromania.ro/societatea-de-

binefacere-don-orione-finalizeaza-proiectul-provocari-comune-si-

cooperare-pentru-gestionarea-patrimoniului-natural-

transfrontalier/ 

 https://www.bmkik.hu/index.php?id=2889 
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