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Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-162 

Titlu proiect GEOCLUSTERBHB 

Cluster pentru Geografie, Patrimoniu și Dezvoltare durabilă în zona 

transfrontalieră Bihor - Hajdú Bihar 

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 
23 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Octombrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este crearea unei baze de lucru care 

va fi utilizată de administrația publică și prin care se va contribui la 

îmbunătățirea procesului de predare și învățare în școlile din regiunea 

transfrontalieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Universitatea din Oradea (România) 

Parteneri de Proiect:  

PP2: Agenția de Management al Destinației Bihor (România) 

PP3: Liceul Popular Érmelléki (Ungaria) 

Buget total EUR 216,266.70, din care, FEDR EUR 183,826.69 

Sumar 

Prin proiectul ROHU-162 se va pune accent pe rolul geografiei și 

planificării teritoriale în cadrul peisajului rural, urban sau arhitectural 

din regiunea Bihor-Hajdú-Bihar, în domeniul social și economic, prin 

organizarea și dezvoltarea unei serii de acțiuni tematice româno-

maghiare. 

 

Principalele activități sunt: 

• organizarea de către parteneri a proiectului a 9 ateliere de lucru, 

cu participarea a diverse categorii de persoane din județele Bihor și 

Hajdú-Bihar: reprezentanți ai administrației publice locale, ai 
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sectorului privat, ONG-uri, asociații de tineret, studenți, profesori, 

pentru a interconecta piața reală a din câmpul muncii cu cea din 

zona educațională: 

- Actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor în geografie 

fizică și umană; - Managementul destinației. Modele și bune 

practice 

- Utilizarea datelor geografice digitale și a software-ului GIS 

gratuit 

- Probleme de geografie a mediului  

- Cunoașterea și promovarea patrimoniului natural 

- Energie neconvențională și dezvoltare durabilă  

- Tehnici de comunicare - Tehnici și metode moderne de 

predare / învățare a geografiei în școli 

 crearea unui pachet specific care va conține materiale privind 

elaborarea orizontului geografic local Bihor - Hajdú Bihar:  

-       500 buc  Atlas al orizontului geografic local al județului 

Bihor, 

-        500 albume de patrimoniu al județului Hajdu-Bihar  

-       1000 broșuri: Trasee transfrontaliere educaționale și 

recreative 

 

 Organizarea unei mese rotunde: Prezentarea materialelor de 

sprijin elaborate 

 Organizarea unui focus grup: Structura principală a materialelor 

 Crearea unui sistem integrat care va conține un portal web și o 

aplicație de telefonie mobilă  

 Crearea unui scurt documentar despre patrimoniul natural și 

cultural în zona transfrontalieră; 

 Organizarea a 2 excursii și 4 vizite de specialitate, cu participarea a 

două școli din județul Bihor și două din județul Hajdu Bihar, pentru 

a transfera cu succes know-how-ul dintre autoritățile locale și 

instituțiile de învățământ în domeniul geografiei, planificării 

teritoriale, mediu și educație. 

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții 

implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul 

ROHU-162 contribuie prin atingerea unui număr de 3 instituții care vor 

implementa proiectul. 
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Colaborarea celor trei parteneri în cadrul acestui proiect va consolida 

legăturile transfrontaliere dintre instituțiile de învățământ de pe diferite 

nivele: universitate, gimnaziu și liceu și, de asemenea de la nivelul 

administrațiilor locale, prin valorificarea potențialului zonei 

transfrontaliere în ceea ce privește patrimoniul natural și cultural. 

Rezultate 

principale 

• 1 sistem integrat care va conține un portal web și o aplicație de 

telefonie mobilă 

• Un scurt documentar despre patrimoniul natural și cultural din zona 

transfrontalieră; 

• 500 Atlasul orizontului geografic local al județului Bihor, 

• 500 Album patrimoniu al județului Hajdu-Bihar 

• 1000 broșuri: Trasee transfrontaliere educaționale și recreative 

• 9 ateliere tematice comune cu participarea diverselor persoane 

• 2 excursii comune și 4 vizite specializate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii 

Europene. (A se folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.) 


