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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-256 

Titlu proiect CrossYounity 

Comunitatea transfrontalieră de 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 
13 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2019) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a construi o cooperare 

bilaterală durabilă și activă între comunitățile care trăiesc în zona 

Nyírbátor (HU) și Cheț (RO), prin includerea tinerilor ca grup social cheie. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Biserica Reformată din Nyirbátor (Ungaria) 

Partener de Proiect:  

PP2: Asociația Kécenlét (România) 

Buget total EUR 80,000.00 din care, FEDR EUR 68,000.00 

Sumar 

Proiectul ROHU-256 își propune să formeze un parteneriat între tinerii 

din zona transfrontalieră, implicându-i în activități sociale: tabere, 

concerte și evenimente de tip team building, creând astfel oportunități 

de întâlnire și conectare între aceștia. 

 

Principalele activități prevăzute sunt: 

• organizarea de concerte și tabere muzicale de tineret în Nyírbátor (HU) 

și Chet (RO) pentru a le îmbunătăți cunoștințele privind cântatul la 

diferite instrumente muzicale; 

• crearea de echipamente promoționale. 

 

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

direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul 



 

Parteneriat pentru un viitor mai 

bun  www.interreg-rohu.eu 

ROHU-256 contribuie la acest indicator, adresând un număr de 1,150 

de persoane, participante la evenimentele culturale. 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect a crescut  

oportunitățile de participare la evenimente culturale, precum și 

numărul persoanelor  participante activ la inițiativele de cooperare din 

cele două localități. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- două tabere muzicale de tineret și 8 concerte, organizate de 

partenerii din regiunea transfrontalieră pentru tineri, pentru a 

dobândi experiență în domeniul muzicii religioase;  

- stabilirea de programe multianuale (tabere comune și 

concerte) si dezvoltarea resurselor umane în zonă și în 

comunitate. 

 

Social media: 

https://www.facebook.com/CrossYounity-2238246979830851/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qhtBEL2oV3M 
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