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Colaborare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele Jimbolia şi 

Kikinda din Serbia 
Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat de către Programul IPA 

de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, prin care, în parteneriat 
cu oraşul Kikinda - Serbia, care este lider de proiect,  urmează să pună bazele unei 
colaborări de lungă durată în domeniul protecţiei mediului înconjurător.  

Cooperarea dintre cele două localităţi a început încă din anul 1992, când 

Jimbolia s-a înfrăţit cu raionul Kikinda, iar în 2006 s-a semnat o Convenţie de 

colaborare în domeniul intervenţiei pentru situaţii de urgenţă, urmată de o  

Convenţie de colaborare în domeniul cultural. 

Proiectul actual, „Banatul Verde – cooperare transfrontalieră în protecţia 

mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia” are ca obiectiv principal 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunea de frontieră prin dezvoltarea cooperării între 

parteneri în domeniul mediului înconjurător, în concordanţă cu obiectivele 

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. În acest 

sens proiectul va pune bazele unei cooperări pe termen lung între experţi şi 

instituţiile de protecţia mediului, crescând astfel capacităţile lor tehnice, acţionând 

pentru conştientizarea problemelor de mediu atât în cele două oraşe cât şi în 

comunităţile din regiunea de frontieră. Unul dintre obiectivele proiectului ce va duce 

nemijlocit la îmbunătăţirea calităţii mediului în zona de frontieră, constă în 

împădurirea a 22,4 ha de teren în zona oraşului Jimbolia. Componentă educaţională a 

Proiectului Green Banat (Banatul verde) constă în organizarea de seminarii, ateliere 

de lucru şi cursuri care au ca scop creşterea gradului de conştientizare a problemelor 

de mediu în rândul copiilor din şcolile primare. Aceste activităţi, coordonate de 

experţi români şi sârbi, vor avea loc atât în Kikinda cât şi în Jimbolia. 

Proiectul se desfăşoară timp de 17 luni, în perioada decembrie 2010 - mai 

2012, iar  oraşul Jimbolia beneficiază de un buget total de 168.335 euro pentru 

implementarea proiectului. 
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