
                                                  
      

 
              
 
 

Primăria orașului Aleșd  

a beneficiat de fonduri europene pentru implementarea proiectului  

,,Porți deschise pentru cultură și tradiții în Europa”  
 

Prin intermediul acestui proiect, Primăria orașului Aleșd, în colaborare cu partenerul său de proiect 

din Ungaria, Autoguvernarea locală a orașului Kaba, au urmărit promovarea tradițiilor, obiceiurilor și culturii 

comunităților din zona de frontieră în contextul cooperării și a întăririi relațiilor româno-maghiare din zona de 

graniță.  

Obiectivul principal al proiectului a fost consolidarea legăturilor dintre comunitățile locale din Aleșd și 

Kaba cu scopul creșterii intensității viitoarelor cooperări transfrontaliere. Proiectul a contribuit la sprijinirea 

înțelegerii și acceptării reciproce între cele două comunități și a creat punțile de încredere necesare pentru a 

îmbunătăți relațiile existente la un nivel superior. Proiectul reprezintă un model de cooperare interetnică în 

regiunea de graniță româno-maghiară. 

Proiectul a fost primit finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020. 

Durata efectivă de implementare a proiectului a fost de 12 de luni, cu o perioadă de 3 luni de 

suspendare a implementării activităților, suspendare determinată de pandemia SarsCov-2 (COVID-19) 

declarată la data de 11.03.2020 de către Organizația Mondială a Sănătății. Astfel, activitățile de pe ambele 

părți ale graniței s-au derulat în perioada 1 iulie 2019 – 30 septembrie 2020. Bugetul total al proiectului a fost 

de 74.055 Euro, din care 62.946,75 Euro contribuția FEDR. Din totalul bugetului, 41.000 Euro au reprezentat 

bugetul Primăriei orașului Aleșd, iar 33.055 Euro i-au revenit Autoguvernării locale a orașului Kaba. 

Proiectul a urmărit creșterea gradului de conștientizare cu privire la patrimoniul cultural comun în 

regiunea de frontieră și, în aceași timp, consolidarea relațiilor personale dintre membrii celor două comunități 

partenere. 

În cadrul proiectului ,,Porți deschise pentru cultură și tradiții în Europa”, Primăria orașului Aleșd a 

organizat, în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, evenimentul ”Festivalului granițelor deschise”. La 

acest eveniment au participat peste 2000 de persoane. Partenerul din Ungaria, Orașul Kaba, a organizat trei 

evenimente: Festivalul toamnei (28 septembrie 2019), Concursul de tir cu arcul (19 septembrie 2020) și 

Concurs de fotbal pentru tineret (20 septembrie 2020). 

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0740/523.758 (dl. Bogdan Pantea, 

City Manager) sau consultaţi pagina de internet a instituției, www.alesd-bihor.ro.  
 

          Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi 

identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea 

sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de 

un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European 

de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, 

respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a acesteia. 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.” 
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