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Finalizarea proiectul ĂTineri farŁ frontiere ï 
 OportunitŁŞi Ἠi parteneriate interculturale comune  
pentru integrarea ĸi implicarea socialŁ a tinerilor  

în viaŞa comunitŁŞiilorò 
 
 

În ultimii ani, ´ntre Rom©nia Ἠi Ungaria au avut loc un ansamblu de acἪiuni Ἠi proiecte 
comune care au avut un real succes Ἠi au fost ´ndreptate spre dezvoltarea cooperŁrii 
transfrontaliere la nivelul persoanelor Ἠi a comunitŁἪilor ´n diverse domenii.  

În data de 13.01.2012, începând cu ora 16.00 a avut loc la Casa de Cultura din Jimbolia, 
seminarul de prezentare a rezultatelor proiectului  ĂTineri fara frontiere - OportunitŁŞi si parteneriate 
interculturale comune pentru integrarea ĸi implicarea socialŁ a tinerilor ´n viaŞa comunitŁŞiilorò, 
finaŞat prin Programului de Cooperare TransfrontalierŁ Ungaria- România 2007-2013. implementat 
pe parcursul anului 2011, de catre AsociaŞia MicroregionalŁ Banat ï Ripensis de Dezvoltare a 
LocalitŁŞilor din Rom©nia, ´n parteneriat cu AsociaŞia Consiliilor Locale Pentru Dezvoltarea 
TeritorialŁ a Microregiunii Cs§nad din Ungaria. 

Obiectivele proiectului au fost centrate pe favorizarea creŁrii unui spatiu transfontalier 
comun prin promovarea dialogului intercultural, a dezvoltŁrii de partneriate educaἪionale între 
comunitŁἪile din cele douŁ microregiuni partenere din Rom©nia ĸi Ungaria: microregiunea Banat ï 
Ripensis, formatŁ din oraĸul Jimbolia ĸi localitŁŞile: Comloĸu Mare, Lenauheim, CŁrpiniĸ, Cenei, 
Uivar, Gottlob, Iecea Mare, Checea ĸi SŁcŁlaz precum ĸi microregiunea Csánad, formatŁ din 
aĸezŁrile autoguvernate: Apátfalva, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád ĸi 
Nagylak.  

Implicând un numŁr mare de tineri si promovând cooperarea intre cele doua tari, prin 
intermediul acestui proiect s-a urmŁrit facilitarea constituirii Ἠi funcἪionŁrii unor ministructuri de 
parteneriate centrate pe interese concrete, specifice Ἠi integrate ´ntr-o reἪea comunŁ de cooperare 
Ἠi dialog prin impactul imediat (mobilizarea pentru acἪiuni comune) si cel de perspectivŁ -
dezvoltarea armonioasŁ - ´n concordanἪŁ cu viziunea microregiunilor partenere. 
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