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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-158 

Titlu proiect X-PARC 2.0 

Dezvoltarea unui Centru transfrontaliere privind incluziunea  

Axa prioritară 
6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritate de 

investiție 

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și 

instituții. 

Perioadă de 

implementare 
15 luni (1 Decembrie 2018 – 29 Februarie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului a fost promovarea incluziunii sociale 

în regiunea de frontieră, prin crearea unui spațiu în aer liber care să 

permită organizarea de activități și programe profesionale, de 

agrement și sport. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Green 14 - Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Euroregiunii Békés 

– Bihor (Ungaria) 

Partener de proiect: 

PP2: Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale 

Banatului și Crișanei „EXCELSIOR” (România) 

Buget total 

EUR 74.725,00, din care, FEDR EUR 63.516,25 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 71.749,42 Euro 

 Execuția bugetară: 96,0179%  

Sumar 

Proiectul ROHU-158 și-a propus să ajute tinerii interesați de activitățile 

ecologice în aer liber, în vederea dezvoltării abilităților lor  ecologice și 

creșterea calității vieții. Activitățile proiectului și-au propus să aducă la-

olaltă tinerii din regiune prin participarea lor în cadrul unor activități de 

agrement, sport și activități de conștientizare a  mediului înconjurător. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  
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 Dezvoltarea centrului de agrement, Lavanda Recreation Hub 

(LaReHUB), pentru elevi, unde vor fi implementate noile pro-

grame verzi Afterschool ale proiectului, precum Eco-Clubs și Sum-

mer Eco-Camps. LaReHUB va dota un spațiu de relaxare (Youth 

Inclusive Space), o grădină bio și un loc pentru studiu. 

 Organizarea a 2 eco-tabere de vară la LaReHUB, în Békéscsaba 

(HU) pentru 57 participanti 

 Dezvoltarea Spațiului pentru Tineret Incluziv (Youth Inclusive 

Space), in cadrul Lavanda Recreation HUB (LaReHUB) din Békés-

csaba, pentru organizarea de evenimente pentru tineri și/sau 

oportunități de recreere pasivă și activă (muzică, sport, artă, 

multimedia)  

 Organizarea a 16 activități tip eco-tabără în Pădurea Ceala Arad 

(RO) pentru programul X-PARC 2.0 Afterschool din Arad, cu 158 

de participanți 

 Organizarea a 12 eco-cluburi în LaReHUB (Békéscsaba) și Cen-

trul de vizitatori (Arad) cu 181 de participanți,  

 Achiziționarea de echipamente pentru taberele ecologice și Spa-

țiul incluziv pentru tineret, de către ambii parteneri,  

 Organizarea eco-Festivalului Lavanda și achiziționarea de echi-

pamente pentru acesta, de către ambii parteneri. 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 29.02.2020. 

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

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de per-

soane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin pro-

iectul ROHU – 158, 1044 de persoane au participat la inițiative de coo-

perare transfrontalieră.  

Rezultate 

principale 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

  Noul centru de recreere Lavanda Recreation Hub (LaRe-

HUB), complet echipat, pentru elevi unde sunt implemen-

tate noile programe verzi (Youth Space, eco-Clubs și Sum-

mer Eco-Camps), 

  2 eco-tabere de vară organizate in Bekscsaba , având 57 de 

participanți, 

  16 eco-tabere organizate, având 158 de participanți la „Eco-

tabere Ceala”, 
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  12 eco-cluburi pentru copiii organizate, cu 181 de participanți 

din HU și RO, de ambii parteneri 

  festivalul ”Eco-Lavanda”, organizat în Ungaria, cu 192 vizita-

tori. 

 

Website/webpage: 

http://ongexcelsior.ro/ro/x-parc-2-0-rohu-158/ 

Social media: 

https://www.youtube.com/watch?v=jJwZcu_0nVY&app=desktop 
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