
Comunicat de presă

“Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK  – Soluţii logistice inovatoare pentru transportul 
şi distribuţia de marfă„ – faza de implementare

Municipiul Suceava implementează, începând cu luna mai 2016, împreună cu Consiliul Local al 
oraşului Westminster - Marea Britanie – partener lider, Maastricht – Olanda, Parma – Italia, La Rochelle 
– Franta, Gdynia – Polonia, Umea – Suedia, Tallinn – Estonia, Bruxelles - Belgia şi Split – Croatia, 
proiectul “Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK – Soluţii logistice inovatoare pentru 
transportul şi distribuţia de marfă„.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în 
cadrul Programului de cooperare interregională pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT III, 
Prioritatea 1.1 Oraşe motoare de creştere şi creare de locuri de muncă – Schimb de experienţă şi 
învăţare. 

URBACT este un program european dezvoltat în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, care 
priveşte cooperarea teritorială între oraşele europene şi care facilitează schimbul de informaţii în 
vederea promovării dezvoltării urbane durabile. Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în 
scopul obţinerii 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. 

URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii pragmatice, noi şi durabile, care integrează 
dimensiunile socială, economică şi cea privind mediul înconjurător. Programul facilitează schimbul de 
bune practici şi experienţe între toţi specialiştii europeni implicaţi în domeniul politicii urbane.

Prin implementarea proiectului “Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK – Soluţii logistice 
inovatoare pentru transportul şi distribuţia de marfă”, Municipiul Suceava va primi asistenţă 
tehnică nerambursabilă în vederea reglementării şi optimizării activităţii companiilor private din 
domeniul transportului şi distribuţiei de mărfuri, în vederea reducerii impactului negativ datorat traficului 
rutier, reducerii emisiilor de noxe şi fluidizarea traficului în mediul urban.

Municipiul Suceava va avea oportunitatea realizării Planului Integrat de Acţiune, document ce urmează 
să includă propuneri de proiecte destinate în mod special fluidizării traficului rutier şi reglementării 
sistemului de transport şi distribuţie de mărfuri, iar în cadrul parteneriatului internaţional vor fi posibile 
activităţi de transfer de cunoştinte şi bune practici între oraşele partenere. 

Bugetul proiectului este de 42.615,80  euro.

Finanţarea proiectului este distribuită astfel: 85% respectiv 35.092,93 euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene din Fondul de European de Dezvoltare Regională, 13% respectiv 5.367,15 euro 
reprezintă contribuţia de la bugetul de stat al României  şi 2% respectiv 825,72 euro reprezintă 
contribuţia locală aferentă Municipiului Suceava.

Durata proiectului este de 24 luni: Mai 2016 - Mai 2018.
Locul de desfăşurare a proiectului: Municipiul Suceava.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm contacţi pe:
dl. Dan Dura – Coordonator de proiect,
tel.+(40)0230.212.696 int. 117, 
fax +(40)0230.520.593, 
e-mail: dandura@primariasv.ro.


