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Demarează proiectul „Tineri fară frontiere - Oportunităţi şi parteneriate 
interculturale comune pentru integrarea şi implicarea socială a tinerilor  

în viaţa comunităţiilor” 
 

În ultimii ani, între România şi Ungaria 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, pe parcursul anului 2011, Asociaţia 
Microregională Banat – Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor din România, în parteneriat cu 
Asociaţia Consiliilor Locale Pentru Dezvoltarea Teritorială a Microregiunii Csánad din Ungaria vor 
implementa  proiectul „Tineri fara frontiere - Oportunităţi si parteneriate interculturale comune 
pentru integrarea şi implicarea socială a tinerilor în viaţa comunităţiilor”, finaţat prin Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013. 

Obiectivele proiectului sunt centrate pe favorizarea creării unui spatiu transfontalier comun 
prin promovarea dialogului intercultural, a dezvolăarii de partneriate educaţionale între comunităţile 
din cele două microregiuni partenere din România şi Ungaria: microregiunea Banat – Ripensis, 
formată din oraşul Jimbolia şi localităţile: Comloşu Mare, Lenauheim, Cărpiniş, Cenei, Uivar, 
Gottlob, Iecea Mare, Checea şi Săcălaz precum şi microregiunea Csánad, formată din aşezările 
autoguvernate: Apátfalva, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád şi Nagylak.  

Proiectul va fi promovat ca un  caleidoscop, cu piese bine conturate având toate activităţile 
comune (romano-maghiare): activităţi de management, sesiuni de traning,cursuri lingvistice, tabere 
de vară, înfiinţarea de grupuri de iniţiativă de tineret, seminarii  tematice, elaborarea de publicaţii 
bilingve. 

Implicând un număr mare de tineri, promovând cooperarea se urmăreşte facilitarea 
constituirii şi funcţionării unor ministructuri de parteneriat centrate pe interese concrete, specifice şi 
integrate într-o reţea comună de cooperare şi dialog prin impactul imediat (mobilizarea pentru 
acţiuni comune) si cel de perspectivă -dezvoltarea armonioasă - în concordanţă cu viziunea 
microregiunilor partenere. 

 
 

Persoană de contact, Soltesz Mihaela – manager proiect (România), tel. 0256 –302564; 0726338695, 

e-mail: mihaela_imbrisca@yahoo.com 

  

           
Două ţări, un scop, succes comun! 

www.cbc-hu.eu 
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