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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-161 

Titlu proiect O-IKT-SETI 

O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) 

Axă 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 
25 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului a fost de a atrage atenția asupra unui 

mod de viață sănătos, responsabil și conștient privind mediul, 

practicând sporturi de orientare. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Asociația Publică Regională de Telecotaje din Mare Câmpie Maghiară de 

Sud (Ungaria) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Fundația pentru Orientare (Ungaria) 

PP3: Clubul de Turism Condor Arad (România) 

Buget total EUR 64,939.00, din care, FEDR EUR 55,198.15 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 54.315,94 Euro 

 Execuția bugetară: 83.64% 

Sumar 

Proiectul ROHU-161 și-a propus să intensifice cooperarea dintre 

comunitățile din județele Arad și Csongrád-Csanád și să promoveze un 

stil de viață sănătos prin intermediul sportului. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 Organizarea activităților de colectare a datelor (800 de 

documente de cercetare înregistrate digital, cum ar fi interviuri, 

imagini și filme), sistematizarea și pregătirea acestora pentru 

decizie și procesare pe portal.  



 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 Organizarea unui seminar pentru procesul de cercetare al 

rezultatelor și pentru alegerea zonelor de dezvoltare (40 de 

valori în 8 zone (5 RO+3 HU) de selectat),  

 Organizarea unui training online/webinar de 4 module pentru a 

educa și informa grupul țintă despre noile zone de orientare 

dezvoltate și pentru a implica regiunile rurale în dezvoltarea 

digitală, în ambele țări  

 Dezvoltarea unui portal pentru promovarea celor 8 zone 

selectate si a  turismului sportiv in zona transfrontaliera 

 Organizarea unui training  de modificare/corectare a hărților de 

orientare pentru 14 persoana (7 din RO si 7 din HU) 

 Organizarea efectuării de corecții la hârțile din cele 5 regiuni 

selectate din România și 3 regiuni din Ungaria, profesorii 

acționând ca mentori și corectori. 13 hârți au fost corectate 

pentru cele 8 locații cu implicarea elevilor participanți la 

workshop-uri. Ca urmare 38,58 kmp de teren au fost corectați pe 

hârți. 

 Organizarea de evenimente promoționale de orientare în 5 

localități românești și 3 maghiare din zona programului folosind 

hărțile create și dispozitivele achiziționate, cu 208 de participanți  

 Organizarea unui atelier de închidere în care va fi prezentat 

sumarul activităților desfășurate, s-a vorbit despre raportul final 

si opțiunile pentru viitor.  

 Achiziționarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea 

activităților (6 notebook-uri, 1 monitor, 2 telefoane mobile, 6 

carduri SD, 1GPS, 1 telemetru Expedition-54, 1 telemetru laser 

forestier, 25 piese SIAC, 2 corturi Alutent, 1 set SI , 1 software 

Kramer: OE2010 Standard Large). 

 

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

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

 

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

persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. In 

cadrul proiectului ROHU-161 un număr de 330 de persoane din 

România și Ungaria au participat la inițiative de cooperare 

transfrontalieră. 
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Proiectul a atras atenția asupra unui stil de viață sănătos și asupra 

importanței practicării sportului în aer liber, această activitate fiind 

cheia îmbunătățirii calității vieții pentru toate categoriile de vârstă. 

Rezultate 

principale 

Rezultate principale ale proiectului sunt: 

• 330 de persoane din România și Ungaria au participat la activitățile 

proiectului 

• 1 portal bilingv, dezvoltat pentru a promova valorile naturale și 

culturale,  evenimentele sportive de orientare și rutele virtuale din 

cele 8 zone transfrontaliere selectate; 

• 8 hărți corectate pentru 5 zone românești (Casoaia, Moneasa, 

Băile Felix, Sannicolau de Munte și Vartop) și 3 zone din Ungaria 

(Ásotthalom, Sándorfalva și Parcul Memorial Ópusztaszer -  32 km2 

de zone cartografiate); 

• 8 centre de turism au fost înființate in aria programului  (5 în 

România și 3 în Ungaria - Căsoaia, Moneasa, Băile Felix, Sânnicolau 

de Munte, Vârtop, Sándorfalva, Ópusztaszer și Ásotthalom) unde au 

fost organizate 8 evenimente sportive de orientare pentru 208 

participanți. 

• 1 instruire  în domeniul corecției de hărțile de orientare, organizat 

pentru 14 participanți; 

• 4 module online de instruire/webinarii organizate pentru 60 de 

participanți. 

 

Website/webpage: 

https://o-sportturizmus.ertekek.hu/ 

 

Social media: 

Facebook O-IKT-SETI 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fo-sportturizmus.ertekek.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tkCHRw62DRth-pl_ZlFcN03ZJ08GHTaox-mZYO0aqeIT1_9hv_vpj51c&h=AT0_bunzylPv6Mo2c2V4vDVFyN0NiLx3I0oVUBh_-3Nd1eRsK5aRWr3VLeShBWgV8NsbTvGRwxIgrv68BxfedUNxvCdaY4JREMR38Y2J2xAJwga1Jf4-P-gBLJcTKlfsNzio_A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063584229688

