COMUNICAT DE PRESĂ
Comuna Odoreu implementează
proiectul ROHU62 „Coridor verde fără frontiere“,
finanţat din fondurile Programului INTERREG V-A România-Ungaria
Odoreu, 24.05.2018

În perioada 01.04.2018-31.03.2020, Comuna Odoreu, în parteneriat cu Primăria orașului Csenger
(Ungaria) şi Asociaţia Interaction 2050 Satu Mare, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului
Satu Mare derulează proiectul ROHU62 JOINTGREENCORR „Coridor verde fără frontiere“,
finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Ungaria,
având un buget total de 1.025.642 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR) 871.795,70
EUR.
Obiectivul principal al proiectului constă în revitalizarea zonei transfrontaliere „Someşul inferior” în
scopul conservării, protejării şi promovării valorilor naturale prin încurajarea turismului ecologic şi a
activităţilor educative legate de mediu.
Activităţile principale care vor fi realizate pe parcursul proiectului sunt următoarele:







Managementul proiectului,
Acţiuni de comunicare: organizarea conferinţei de deschidere şi conferinţei finale, organizarea
unei serii de activităţi de informare, conştientizare şi educare în spirit ecologic pe ambele părţi
ale frontierei, editarea de publicaţii promoţionale, realizarea unui film promoţional,
Dezvoltare infrastructurală ecologică pe o suprafaţă de 32,99 ha din satul Berindan, comuna
Odoreu, în zona cursului inferior al râului Someş, declarat ca sit Natura 2000 ROSCI0436
,,Someşul inferior”, incluzând realizarea unui Centru de Informare Turistică ,,Magia Someşului”,
amenajarea zonelor umede, a sistemului de alimentare cu apa freatică şi a zonei de agrement,
realizarea unei piste de biciclete şi a trei observatoare ornitologice din lemn,
Dezvoltare infrastructurală ecologică la Csenger pe o suprafaţă de 2,14 ha, reabilitarea
lacului din centrul orașului în vederea constituirii unui “Lac ecologic de salvare a speciilor”,
Achiziţii de echipamente.

Conferinţa de deschidere a proiectului va fi organizată în municipiul Satu Mare, la Complexul de
educaţie ecologică din Grădina Romei, în data de 25 mai 2018, începând cu orele 10.00h.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la doamna Claudia Szabo – coordonator de
proiect – la telefon 0261775062 sau prin e-mail la adresa secretariatodoreu@yahoo.com.
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune românoungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare
comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.
Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi
dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro,
reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a
programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi,
respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a
acesteia.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

www.interreg-rohu.eu

