Informare proiect
PIETE URBANE SUSTENABILE
Faza I (de dezvoltare) 15.05.2012-15.11.2012
Proiectul “Pieţe urbane sustenabile” se derulează în 2 faze: de dezvoltare şi de
implementare.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din fonduri structurale, prin
Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de cooperare
interregională URBACT II.
In faza de dezvoltare proiectul reuneşte un număr de 5 oraşe partenere, dintre care
3 parteneri din regiuni aflate sub obiectivul de competitivitate: Barcelona (Spania),
Londra – Consiliul Local al Oraşului Westminster (Marea Britanie) şi Torino (Italia) şi 2
parteneri din regiuni aflate sub obiectivul de convergenţă: Plovdiv (Bulgaria) şi Suceava
(Romania).
Piaţa urbană ce va fi abordată în contextul proiectului în municipiul Suceava se
referă la un mix de clădiri/standuri/puncte de desfacere destinate produselor alimentare şi
industriale tradiţionale, inclusiv pentru cele certificate sub brandul “Produs în Bucovina”,
care a devenit deja cunoscut la nivel naţional. Astfel, prin deschiderea unui acces larg la
piaţa de desfacere, Primăria municipiului Suceava poate veni şi ea în sprijinul
producătorilor locali de produse alimentare, a meşteşugarilor creatori de obiecte de artă şi
de cult, de îmbrăcăminte populară, concomitent cu prezervarea obiceiurilor tradiţionale.
Plecând de la convingerea că pieţele urbane reprezintă o forţă propulsoare pentru
dezvoltarea locală şi regenerarea urbană şi creează potenţial şi impact economic, social,
turistic şi cultural, precum şi în domeniul planificării urbane, s-a stabilit ca obiectiv
general al proiectului – demonstrarea fezabilităţii pieţelor urbane concepute sustenabil şi
impulsionarea afacerilor producătorilor de mărfuri “Produs în Bucovina”.
Ca obiective specifice ne propunem:
- demonstrarea efectului catalizator pe care pieţele urbane îl au în cele mai
importante arii tematice care generează creştere sustenabilă: regenerare a oraşului
în zona istorică centrală; dezvoltarea unor activităţi economice cu emisii reduse
de CO2; şi promovarea antreprenoriatului local şi stimularea ocupării forţei de
muncă,
- planificarea unui model specific de dezvoltare sustenabilă a activităţilor
comerciale în municipiul Suceava, prin realizarea unui Plan Local de Acţiune
pentru dezvoltarea unei pieţe urbane sustenabile a produselor tradiţionale “Produs
în Bucovina”.
- ridicarea gradului de cunoaştere şi informare publică privind dezvoltarea
economică sustenabilă prin comunicarea cunoştinţelor dobîndite prin proiect şi
diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul întregului grup ţintă, dar şi la alţi
actori cu activitate pe piaţa comerţului din municipiul Suceava.
- Promovarea conceptului de Piaţa Urbană Sustenabilă în municipiul Suceava.

Acţiunile ce se vor implementa în faza I de dezvoltare a proiectului sunt:
- efectuarea unui studiu de piaţă privitor la stabilirea principalelor IMM-uri şi a
actorilor mai mici care activează pe piaţa ţintă, la situaţia prezentă a pieţei locale
de mărfuri tradiţionale, cunoscută ca brandul “Produs în Bucovina”.
- comunicarea largă a tematicii proiectului şi diseminarea informaţiilor legate de
progresul proiectului
- transferul de bune practici şi experienţă dinspre oraşele cu activitate avansată în
tematica proiectului spre nivel local
- formarea unui Grup Local de Sprijin, alcătuit din actori ai grupului ţintă şi din
stakeholderi, care va participa la procesul consultativ şi va decide măsurile
specifice ce se vor putea implementa în faza a IIa a proiectului
- elaborarea aplicaţiei finale care va fi supusă aprobării către Secretariatul
Tehnic Comun al Programului URBACT II, în scopul intrării în faza a IIa a
proiectului, faza de implementare.
Bugetul fazei I a proiectului, aferent partenerului român, este de 5437,50 euro, din
care 4350 euro (80%) sunt cofinanţaţi de către Uniunea Europeană din Fondul de
Dezvoltare Regională, 706,87 euro (13%) reprezintă cofinanţare de la bugetul statului,
iar contribuţia din bugetul local de 7%, în cuantum de 380,63 euro, va fi asigurată ca şi
contribuţie în muncă a echipei delegate pentru derularea activităţilor de implementare a
proiectului, prin plata unei părţi a remuneraţiilor acestora, în conformitate cu legislaţia
prezentă în vigoare.

