
 

 

 

Proiectul „Building European Friendships” a fost finanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” 

 

 

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor" 

Participare: proiectul a permis întrunirea a 205 de cetăţeni, dintre care 70 originari din oraşul Borș (România), 70 originari 

din oraşul Füzesgyarmat (Ungaria) și 65 originari din oraşul Biharkeresztes (Ungaria). 

 

Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Borș, România, de la 30.07.2022 la 01.08.2022 

 

Descriere succintă: 

Ziua de 30.07.2022 a fost consacrată pentru tematica ” Cimentarea coeziunii în Uniunea Europeană”.Organizatorii prin 

această tematică au scos în vizor scepticismul legat de UE în așa fel încât să fie înțeles atât beneficiile acesteia precum și 

eventualele probleme care pot să apare la implementarea programelor și proiectelor. 

- Participanții la eveniment au prezentat valorile locale precum și istoricul localităților pe care le reprezintă și proiectele 

viitoare 

- Scopul conferinței" Importanța Uniunii Europene - proiecte de succes din cele trei localități" a fost promovarea păcii, 

principiile și prosperității Europei ca a fost realizat prin discuții, reflecții și dezvoltarea ideilor. 

- Schimb de experiențe și păreri legat de tematica ” Politicile UE în comunitatea locală, direcții de dezvoltare” în cadrul 

căruia s-a discutat despre avantajele și dezavantajele mecanismelor UE precum și despre scepticismul legat de această 

Uniune.   

- Seara a avut loc program cultural “Dansuri din diferite țări din UE”  

Astfel, s-a realizat scopul general al proiectului de a ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine politicile și scopul Uniunii Europene, 

multiculturalitatea și istoricul acesteia, de-asemenea am reușit să concretizăm importanța menținării istoriei proprii și 

dezvoltarea UE prin intermediul priorităților fiecărei nații în parte. Totodată, s-a pus un accent deosebit pe statutul membrilor 

UE și a păcii.  

 

Ziua de 31/07/2022 a fost consacrată pentru tematica  „Împreună suntem mai puternici” . Această parte a programului a inițiat 

cunoașterea politicilor UE legate de dialogul cultural, educațional, al membrilor, de-asemenea a pus accent pe lupta impotriva 

dezintegrării sociale, prin integrarea și toleranța față de persoanele aflate în situații dificile sau dezavantajate.   

- Conferința „Educația incluzivă în contextul european” a prezentat sistemul educațional românesc în paralel cu 

sistemul maghiar, posibilitatea de integrare a elevilor defavorizați precum și modalitatea de eliminare a abandonului  

- La concursul pentru elevi: ”Cunoștințe despre UE” au participat elevi din școlile celor trei localități. 

- Conferința intitulată " Cum se poate realiza o Uniune Europeană mai democratică” a avut ca scop îmbunătățirea  

relațiilor dintre membrii localităților participante, facilitarea participării în activitățile UE prin intermediul culturii, 

prin cunoașterea situației persoanelor aflate în situații dificile și de risc precum și integrarea lor în activități specifice.     

- Prin dezbaterea ”Diferite posibilități pentru participarea activă a cetățenilor” participanții au împărtășit experiențele și 

programele specifice prin care stimulează participarea activă a cetățenilor la dezvoltarea comunității. 

- În cadrul vizitei la muzeul din localitatea Borș, am cunoscut țesăturile tradiționale din localitate.  

- Vizită prin gastronomie – prin gustări specifice și tradiționale participanții evenimentului au primit o prezentare a 

bunătăților românești și ungurești 

- Seară europeană "Să ne cunoaștem aproapele", printr-un dialog participanții au cunoscut mai de apropae obiceiurile și 

tradițiile celor 3 localități partenere. 

 

Ziua de 01/08/2022 a fost consacrată pentru tematica „Privind în aceeași direcție”  Această zi a avut ca și element major 

discuții privind viitorul Uniunii Europene, importanța prezenței fiecărui localități în parte în dezvoltarea UE.  

- Au avut loc excursii în localitățile  Borș, Biharkeresztes și Füzesgyarmatra, unde au fost prezentate proiecte de succes 

realizate în urma finanțărilor UE  

- A avut loc conferința cu tematica „Construirea unei Europe verzi prin agricultură durabilă” 

- La final au fost prezentate obiceiurile locale din Borș, Biharkeresztes și Füzesgyarmat 
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