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Europa pentru
cetãteni

Proiectul,, Debating the future of Europe How to create a more
democratic Union? “ a fost finantat de Uniunea Europeanã in cadrul
programului ,,Europa pentru cetàteni”
—

Aplicabil pentru Mãsura 2.1 “lnfrãtirea ora~elor”
Participare: proiectul a permis intrunirea a 3328 de cetateni, dintre care 3150 originari din ora~ul Sangeorgiu de
Padure (Romanla), 37 din ora~ul Baja (Ungaria), 14 din ora~ul Kovacica (Serbi), 17 din cantonul Varades (Franta),
31 din comuna Inke (Ungaria), 7 din ora~ul Lendva (Slovenia), 27 din ora~ul Belapatfalva (Ungaria), 13 din ora~ul
Velky Meder (Slovacia), 32 din ora~ul Celdomolk (Ungaria),
Locul!Datele: intrunirea a avut bc Ia Sangeorgiu de Padure, Romania de Ia i19/0~I2Ol9 Ia ~W09/20j19
Descriere succintã:
Ziua de 19/09/2019 a fost consacratä pentru: cazarea oaspetilor, receptia delegatiilor localitatilor Infralite,
desemnarea echipelor de tineri reporteri ~i raportori, distractie comunä
Ziua de 20/09/2019 a fost consacratä pentru: Deschiderea expozitiei permanente a castelului Rhedey, realizat din
fonduri europene FEADR; ; dzbatere “Cazul Brexit Motivele ~i circumstanlele care au condus Ia ie~irea MarN
Britanii din Uniunea Europeana. Legäturile Cu UE, legaturile cu Romania”; dezbatere “Combaterea
Euroscepticismului”; discutH tip panel “Patrimoniul cultural 0 màrturie ~i 0 expresie a diversitajN, valorilor ~i a
istoriei- La confluenta dintre trecut ~i vNtor”; discutii de tip panel “Istorie ~i culturã valori intemeietoare ale identitatH
si ale vütorului”, evenimente cultural-artistice ~i distractive, târgul me~te~ugarilor din valea Tãrnavei Mici;
-

—

-

—

Ziua de 21/09/2019 a fost consacrata pentru dezbaterea “Modalita~ile de consolidare a dimensiunD europene ~i a
legitimitata democratice a procesului decizional al UE”, dezbaterea” Modalitä~i concrete de creare a unei Uniuni
mai democratice”, corturi cu standuri informationale ale asociatülor civile “Civil Fest”; ateliere tematice “Orase diferite,
o singura familie”, przentare “Migra~ie: perspectiva istorica”; evenimente cultural artistice ~i distractive exterioare,
concursuri de echitatie ~i spectacole ecvestre; cantece ~i dansuri populare traditionale performate de ansambluri din
Sangeorgiu de Padure ~i din comunitatile infratite; activitali pentru copü; tàrgul me~te~ugarilor din valea Tarnavei
Mici; teatru ecvestru; concurs/prezentäri de gàtit ,,Tradith ~i culturã gastronomicà”
Ziua de 22/09/2019 a fost consacrata pentru: dezbatere ~Coeziunea, o valoare comuna europeana”; dezbatere
“Bugetul UE, intre mit ~i realitate’; corturi cu standuri informationale ale asociatülor civile “Civil Fest”; Evenimente
cultural artistice ~i distractive exterioare; concursuri de echitalie ~i spectacole ecvestre; cãntece ~i dansuri populare
traditionale; activitali pentru copii; tárgul me~te~ugarilor din valea Târnavei Mici; concede rock
Ziua de 23/09/2019 a fost consacratã pentru: evaluarea finala a proiectului; prezentarea contribuiDlor realizate de
“ReporterN fãrä frontiere”; dezbatere privind planurile vNtoare de colaboràrile; plecarea invitatilor
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