Municipiul Suceava derulează proiectul “Rețeaua de electromobilitate pilot a orașelor europene EVUE” 6091
co-finanțat de Uniunea Europenă prin programul de Cooperare inter-regională URBACT II, din Fondul European de
Dezvoltare Regională, în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii
Europene.
URBACT este un program european dezvoltat în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, prin obiectivul de
cooperare teritorială, care facilitează schimbul de informații în vederea promovării dezvoltării urbane durabile.
Programul oferă posibilitatea orașelor să conlucreze în scopul obținerii de răspunsuri la provocările urbane majore,
confirmând rolul crucial pe care centrele urbane îl au în confruntarea cu schimbările tot mai complexe prin care trece
societatea.
Obiectivul principal al proiectului este schimbarea mentălității cetățenilor referitor la traficul rutier și transportul în
comun, în scopul încurajării utilizării mijloacelor de transport ecologice, în special electrice, pentru reducerea poluării
datorate traficului rutier.
Durata proiectului este de 16 luni, între 1 Decembrie 2013 – 31 Martie 2015.
Bugetul alocat partenerului român este de 43.000 euro din care: 80% reprezintă contribuţia Uniunii Europene din
Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% reprezintă contribuţia de la bugetul de stat al României (în baza Legii
105/2011) şi 7% reprezintă contribuţia locală aferentă Municipiului Suceava.
Activităţile care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt :
• organizarea de întâlniri de lucru cu Grupul Local de Sprijin în scopul revizuirii şi îmbunătăţirii Planului Local de
Acţiune elaborat anterior;
• contractarea unui expert extern tematic care să îşi aducă aportul la revizuirea Planului Local de Acţiune şi la
pregătirea întâlnirilor consultative cu Grupul Local de Sprijin;
• desfăşurarea unui eveniment final de vizibilitate la nivel local;
• efectuarea unor deplasări ale echipei de proiect şi a reprezentaţilor Grupului Local de Sprijin în vederea realizării
transferului de experiență și bune practici pentru implementarea conceptului de electromobilitate în Municipiul
Suceava;
• asigurarea diseminării şi vizibilităţii proiectului (pliante, newsletter-uri).
Partenerii proiectului: Consiliul Local al oraşului Westminster Londra (Anglia) - partener lider, Oraşul Katowice
(Polonia), Oraşul Beja (Portugalia), Orașul Oslo (Norvegia), Oraşul Frankfurt (Germania) Orașul Suceava (România).
Persoana de contact: Dan Dura - Coordonator local. Telefon: 0230 212696/ int 117. Fax: 0230 520593
e-mail:dandura@primariasv.ro
www.urbact.eu/evue
www.primariasv.ro

