ROHU29 – AQUARES
“CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI
TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ”
(Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal
and freshwater in cross border area)

Conferinta de incheiere a proiectului
Oradea, 24.02.2021

ROHU29 – AQUARES

Preparation activities - Vineri, ora 9.00

ROHU29 – AQUARES
PARTENERI:
ADI Zona Metropolitana Oradea - Lead Partner
Asociatia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Universitatea Oradea
Atommagkutató Intézet Debrecen
Obiectiv general
Conservarea și protejarea ecosistemelor amenințate de lipsa
apei termale și a apei dulci în zona transfrontalieră
Obiectivul specific al proiectului: Investigarea condițiilor
hidrogeologice naturale care au determinat secarea
izvoarelor termale / apelor dulci din rezervatiile naturale

ROHU29 – AQUARES
ACTIVITATI:
• Realizarea unei fitobaze adecvate transferului in situ a speciei
Nymphaea lotus var. Thermalis
• Relocarea şi monitorizarea speciei N. l. var. thermalis în condiţii
naturale de viaţă
• Lucrări de construcții:
 ZMO a creat Centrul Metropolitan pentru Dezvoltare Geotermala in
Str. Cazaban, nr. 49, in cadrul caruia a reabilotat partea de demisol a
cladirii.
 Universitatea din Oradea a reabilitat lacul din campusul universității
 Clean up campaign si Open Day in zona Ochiului Mare, Baile 1 Mai

ROHU29 – AQUARES
WORKPLAN
WP Management – Partenerii au desemnata o echipa de management, care se asigura ca proiectul
este derulat la timp si indicatorii propusi sunt atinsi
WP Comunicare – Partenerii au stabilit, de comun acord, activitati de comunicare in vederea asigurarii
vizibilitatii si promovarii proiectului. www.aquares.ro
WP Implementare – ZMO – a realizat materialele de promovare (album al ariei protejate, filmulete de
prezentare ale acesteia) si eveniment Open Days al ariei protejate, renovare Centru Geotermal
- Aqua Crisius – Campanie de curatare a ariei protejate si conceptul de Eco-tourism
al zonei, supervizeaza habitatul
- Universitatea Oradea – a prelevat probe din foraje termale si a realizat analize
bio-chimice ale apei termale din zona vizata in proiect
- Atomki – cercetare a habitatului acvatic Tövises-meder din rezervatia naturala
"Pocsaji-kapu" din Ungaria, precum si activitati de cercetare ale habitatului din 1 Mai

ROHU29 – AQUARES
Bugetul proiectului

ZMO

Bugetul total a fost in valoare de 1 346 941.55 Euro,
din care:

Universitate
a Oradea

ADI Zona Metropolitana Oradea – 314.200,00 Euro
Aqua Crisius – 122.563,00Euro
Universitatea Oradea - 459 840.55 Euro
MTA Atommagkutató Intézet - 450 338.00 Euro

Aqua Crisius

1 144 900.31 Euro finantare FEDR (Fondul
European de Dezvoltare Regională), 202 041.24
Euro cofinantare proprie a partenerilor (2% RO si
5% HU).

Project budget

Atomki

122563

314200

450388
459840.55

ROHU29 – AQUARES
”Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune românoungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare
comună, precum şi soluții 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 Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi,
respectiv, judeţele Békés, Csongrád Csanad, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea
ungară a acesteia.”
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.”

ROHU29 - AQUARES
Va multumim!
Contact: ADI Zona Metropolitana Oradea
Tel/fax 0259 408 821
www.aquares.ro

