
Comuna Borș a organizat întâlnirea înfrățirea orașelor în perioada 30 iulie – 1 august 2022.  
Localitățile care au participat la înfrățirea orașelor sunt Comuna Borș din Romania și 
localitățile Füzesgyarmat și Biharkeresztes din Ungaria. Proiectul a contribuit la obiectivele 
și prioritățile programului Europa pentru cetățeni . Fiecare zi a avut o tematică legată la 
obiective: ” Cimentarea coeziunii în Uniunea Europeană”, ”Împreună suntem mai puternici” 
și ”Privim în aceeași direcție”. În conformitate cu temele indicate, delegațiile orașelor 
înfrățite au participat în fiecare zi la ateliere de comunicație și prelegeri. Evenimentul a 
încurajat înțelegerea și dezbaterea euroscepticismului, în contextul în care explică 
avantajul politicei europene, să recunoască  dificultățile neprevăzute și provocările din 
viitor, în așa fel prezintă rezultatele din UE și absențele costurilor Europene. La prelegeri au 
fost prezentate rezultatele și consecințele negative ale absenței Europei. În timpul tuturor 
acestor conversații, participanții și-au sporit conștientizarea istoriei și a valorilor comune, 
precum și  dezbaterea obiectivelor Uniunii de a genera pacea, valorile acestora și să 
stimuleze dezvoltarea rețelei, voluntariatul și solidaritatea pentru învingerea stigmatizării 
”migranților”, precum și sprijinul comunicării între culturi diferite și înțelegere reciprocă în 
dezbaterea viitorului Europei. Evenimentul acesta a avut obiectivul, să stimuleze 
participarea cetățenilor europeni. Cetățenii au fost implicați în elaborarea și implementarea 
politicilor europene,  au stimulat cetățenii, să vină cu idei noi în eliminarea stigmatizării, 
creșterii solidarității și în acest scop pentru stimularea a unor noi forme de idei de voluntariat 
,  stimulând participanții prin acțiuni, ca să participe în viitorul UE.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul Europa 
pentru Cetățeni, linia de finanțare 2. Angajament democratic și participare civică - 
implicarea cetățenilor - 

Participanți: Proiectul sa desfășurat cu 205 participanți din care 135 au fost oaspeți 
internaționali.  Localitățile înfrățite care au participat sunt: Municipiul Biharkeresztes cu 65 
de participanți și Municipiul Füzesgyarmat cu 70 de participanți din Ungaria.
Locația/Perioada: S-a desfășurat în Comuna Borș între 30 iulie și 1 august.

2.1 Înfrățirea între orașe.

Descrierea scurtă a desfășurării evenimentului:

Füzesgyarmat Biharkeresztes

Building European Friendships

Borș


