
 

 

 

Solicitare – Building European Friendships - Consultare publică 

 

Primăria comunei Bors în colaborare cu orașele, Füzesgyarmat și Biharkeresztes 
organizează proiectul intitulat „Building European Friendship”. Evenimentul va avea loc în 
localitatea Bors, în data de 30 iulie - 1 august 2022 precum și în orașele Biharkeresztes și 
Füzesgyarmat. 

 
Proiectul este finanțat în cadrul progamului Europa pentru Cetățeni, linia de finanțare 2. 

Angajament democratic și participare civică - implicarea cetățenilor - 2.1 Înfrățirea între orașe. 
 

Prin prezenta dorim să vă prezentăm programul evenimentelor. 
 

Totodată, vă rugăm să formulați păreri, sugestii, sesizări pentru dezvoltarea programului 
atașat legate de domeniile de interes al comunităților partenere și  să propuneți tematici care 
considerați că sunt oportune pentru cele trei localități amintite mai sus în cadrul evenimentului 
organizat. 
 
Sesizările și propunerile Dvs. le așteptăm pe adresa de mail: primariabors@gmail.com 
 
 
 

Program eveniment 
 
Ziua 1. Cimentarea coeziunii în Uniunea Europeană 

10:00 Întâmpinarea oaspeților 

11:00 Discursurile de prezentare a fiecărui partener 

13:00 Prezentarea programului, prezentarea obiectivelor 

14:00 Conferința ”Importanța Uniunii Europene - proiecte de succes din cele trei localități” 

17:00 Schimb de opinii și experiență privind tema ” Politicile UE în comunitatea locală, direcții 
de dezvoltare” 

19:00 Program artistic: Dansuri din diferite țări din UE 

21:00 Cină 



 

 

 

Ziua 2. Împreună suntem mai puternici 

09:00 Mic dejun 

10:00 Conferința ” Educația incluzivă în contextul european” 

12:00 Concurs pentru elevi: ”Cunoștințe despre UE” 

13:00 Prânz: Vizită prin bucătăria europeană 

14:30 Conferință ”Cum se poate realiza o Uniune Europeană mai democratică” 

16:00 Dezbatere ”Diferite posibilități pentru participarea activă a cetățenilor” 

17:00 Expoziție țesături tradiționale 

19:00 ”Să ne cunoaștem aproapele” 

21:00 Cina 

 

Ziua 3. Privind în aceeași direcție 

10:00 Mic dejun 

11:00 Excursie în Borș, la Biharkeresztes și la Fuzesgyarmat 

16:30 Degustări tradiționale 

17:00 Conferință ”Construirea unei Europe verzi prin agricultură durabilă” 

18:00 Prezentarea tradițiilor locale Borș și Fuzesgyarmat 

19:00 Cina 

20:00 Concert – invitat internațional 

 


