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Demarează proiectul “Interfeţe culturale şi lingvistice 
-punte de legatură între două popoare”  

 
 

În ultimii ani, între România şi Serbia au avut loc un ansamblu de acţiuni şi proiecte comune care au 
avut un real succes şi au fost îndreptate spre dezvoltarea cooperării transfrontaliere la nivelul persoanelor şi 
a comunităţilor în diverse domenii.  

Venind în completarea acţiunilor intreprinse, Asociaţia Microregională Banat – Ripensis de 
Dezvoltare a Localităţilor din România, în parteneriat cu Centrul Cultural Kikinda din vor implementa  
proiectul “Interfete culturale si lingvistice-punte de legatura intre doua popoare”, finaţat prin Programul IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 

Prezentul proiect s-a conturat pe baza nevoilor transfrontaliere identificate la nivelul celor 11 
localitati implicate in proiect, localităţi din  microregiunea Banat – Ripensis din România, formată din oraşul 
Jimbolia şi comunele – Comloşu Mare, Lenauheim, Cărpiniş, Cenei, Uivar, Iecea Mare, Gottlob, Cehecea şi 
Săcălaz şi orasul Kikinda din Serbia, care se confrunta cu probleme asemanatoare: condiţiile sociale ale 
unor membri ai comunităţilor nu permit vizite în Serbia, respectiv Romania şi stabilirea de relaţii 
interpersoanale; din pacate în prezent nu se cunosc punctele de legătură şi interferenţele dintre tradiţiile, 
culturile şi istoriile popoarelor noastre; institutiile de cultura sunt promovate insuficent de o parte si de alta a 
granitei, exista anumite bariere de comunicare, nu exista un parteneriat optim in domeniul cultural-artistic 
intre comunitatile si institutii de cultura din Romania, respectiv Serbia existand o dorinta de intercunoastere 
si de actiune comuna la nivelul institutiilor, insa initiativa trebuie incurajata si sustinuta pana cand structurile 
parteneriale devin autonome in actiune.  

Activităţile proiectului vor fi implementate pe parcursul a 16 luni, începând cu 01.01.2011 şi cuprind: 
cursuri de iniţiere în limba română, respectiv limba sârbă destinate tinerilor şi promotorilor culturali, ateliere 
de creaţie, workshop-uri comune romano-sarbe, ateliere de lucru comune. Activităţile sunt proiectate pentru 
a acoperi structuri de partenariat pentru diferitele categorii ale grupului tinta (reprezentanti ai institutiilor de 
cultura si educaţionale, tineri, adulti, promotori culturali etc) care împreună vor contribui la creşterea unui 
cadru comprehensiv pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor din perspectiva transfrontalieră. 

Adresându-se unui grup ţintă relevant prin structura sa (tineri şi adulţi, reprezentanţi ai instituţiilor şi 
ai societăţii civile etc) se urmăreşte facilitarea constituirii şi funcţionării unor mini-structuri de parteneriat 
specifice intereselor concrete ale grupului, dar si constituirea acestora într-o reţea de comunicare şi acţiune. 

Proiectul este un caleidoscop, cu multe piese bine conturate care împreună aduc o plus valoare la 
nivel comunitar, prin impactul imediat (mobilizarea pentru acţiuni comune) şi cel de perspectivă -dezvoltarea 
armonioasă - în concordanţa cu viziunea transfontalieră.  

 

Date de contact:           
Persoană de contact, Soltesz Mihaela – manager proiect (România),  
Tel/fax. 0256 –360078; mobil : 0726338695, e-mail: banat_ripensis@yahoo.com 
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Investim în viitorul tău!  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană  prin 
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.  
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net 

 

http://www.romania-serbia.net/

