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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-280 

Titlu proiect 

Co-cultured 

Cooperare culturală între cetățenii din zona transfrontalieră Salonta-

Gyula 

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 
12 luni (1 Noiembrie 2018 – 31 Octombrie 2019) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este promovarea diversității culturale 

și a tradițiilor comune prin intermediul unor evenimente artistice, 

organizate în Salonta (RO) și Gyula (HU). 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Municipiul Salonta (România) 

Partener de Proiect: PP2: Orașul Gyula (Ungaria) 

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

Sumar 

Proiectul ROHU-280 își propune să sporească atractivitatea regiunii 

transfrontaliere Bihor-Békés pentru populația locală și pentru turiști, 

printr-o abordare interculturală diversă legată de artă: filme, teatru, 

artizanat. Proiectul va aduce un caracter inovator prin redescoperirea și 

exploatarea resurselor locale și a patrimoniului local. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• organizarea mai multor evenimente culturale în municipiul 

Salonta (RO) pentru ca cetățenii de pe ambele părți ale frontierei, 

sa aibă ocazia de a se întâlni, de a relaționa și de comunica: 

evenimentul „Noaptea muzeelor”, festivalul de teatru, 

„Șezătoare”, în care localnicii vor interpreta cântece tradiționale 

și vor urmări o proiecție de film; 
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• crearea unui film cu participarea actorilor amatori din Gyula 

(HU). Filmul va fi prezentat în ambele orașe, urmând a fi 

prezentat și la diferite concursuri și festivaluri de film naționale 

și internaționale. 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect a dus la 

implementarea unei serii de activități atractive pentru populația locală, 

în special pentru tineri, apropiindu-i pe aceștia de patrimoniul cultural 

al regiunii transfrontaliere. 

 

Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt: „11 / b1 Numărul de 

instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră - 550” și 

„11 / b2 Număr de persoane care participă la inițiative de cooperare 

transfrontalieră – 1,500”. Prin proiectul ROHU-280, un număr de 1.500 

de persoane au participat la evenimentele culturale. 

Rezultate 

principale 

Prin acest proiect, a fost creată o strânsă legătură între cetățenii din 

Salonta (RO) și Gyula (HU) prin participarea la evenimentele culturale 

din ambele orașe. De asemenea, a crescut gradul de conservare a 

diversității culturale și a tradițiilor comune în zona transfrontalieră 

Bihor-Békés. Ca urmare a implicării lor în activitățile proiectului, mulți 

tineri au devenit promotori ai colaborării internaționale în istoria, 

tradițiile, cultura și artele din zonă. 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

- implicarea a 2050 de persoane din zona transfrontalieră RO-HU 

(Gyula, Salonta) în activitățile proiectului 

- organizarea a 5 evenimente culturale in Salonta (Noaptea 

muzeelor, festival de teatru, festival de film, șezătoare cu cântece 

populare) si Gyula ( prezentarea filmului „Toldi” creat în cadrul 

proiectului) 

- un film despre Arany Janos – Toldi cu actori amatori din Gyula 

 

Social media: https://www.facebook.com/events/co-cultured-

rohu280/festivalul-filmului-pe-frontier%C4%83-hat%C3%A1rmenti-

filmek-fesztiv%C3%A1lja/391167661524734/ 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. (A se 

folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.) 

 


