Durata totală a proiectului este de 33 de luni respectiv 6 luni

URBACT este un program european dezvoltat in cadrul

pentru faza de dezvoltare, între 01.05.2012 – 31.10.2012

politicii de coeziune a Uniunii Europene, prin obiectivul de

şi 27 de luni pentru faza de implementare între 01.02.2013

cooperare teritoriala, care faciliteaza schimbul de informatii

– 30.04.2015.

in vederea promovarii dezvoltarii urbane durabile. Programul

URBACT II
PIETE URBANE SUSTENABILE 5548

ofera posibilitatea oraselor sa conlucreze in scopul obtinerii
Bugetul Municipilui Suceava este de 5.437,50 euro pentru

de raspunsuri la provocarile urbane majore, confirmand

faza I şi de 61.124,39 euro pentru faza a II-a, din care 80%,

rolul crucial pe care centrele urbane il au in confruntarea cu

reprezintă co-finanţarea din partea Uniunii Europene, iar

schimbarile tot mai complexe prin care trece societatea.

20% reprezintă contribuţia naţională (buget de stat 13% şi
buget local 7%).
Co-finanţarea pe care o acordă Uniunea Europeană este
alocată elaborării unui plan coerent de acţiuni pentru
modernizarea şi dezvoltarea durabilă a reţelei de pieţe
urbane aflate pe spaţiul public: 3 pieţe agro-alimentare
acoperite – Piaţa Centrală, Piaţa George Enescu şi

Municipiul Suceava

Piaţa Burdujeni, pieţele volante desfăşurate cu ocazia
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unor evenimente locale şi Piaţa de produse industriale
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- Complex Bazar. Acest plan de acţiuni va sta la baza

Persoana de contact Dan Dura

fundamentării unor idei de noi proiecte, la identificarea

Coordonator local

unor finanţări nerambursabile viitoare ce vor fi accesate

Telefon: +40 230.212.696 int 117

pentru implementarea acţiunilor vizând modernizarea

Fax: +40 230.520.593

pieţelor.

www.urbact.eu/en/project
www.urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets
www.primariasv.ro
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Proiectul “Pieţe urbane sustenabile” - 5548 este

Parteneriatul proiectului:

Obiectivele speciﬁce se referă la:

co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European

• elaborarea unui Plan Local de Acţiune pentru

9 oraşe europene interesate să coopereze pentru găsirea

de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de

sprijinirea dezvoltării Pieţelor locale agro-alimentare şi

unor soluţii practice pentru dezvoltarea sustenabilă a

cooperare inter-regională pentru reţeaua de dezvoltare

de produse de artizanat localizate pe spaţiul public,

Pieţelor locale:

urbană URBACT II, Prioritatea 2.1 Oraşe atractive şi în

• conştientizarea publică privitor la potenţialul pe care îl

coeziune – Schimb de experienţă şi învăţare.
Proiectul faciliteaza crearea unei retele tematice in

• Barcelona (Spania),

poate oferi acest sector pentru dezvoltarea economiei

• Londra – Consiliul Local Westminster (Marea Britanie),

locale, având în vedere măsuri de conservare şi

• Torino (Italia),

îmbunătăţire a calităţii mediului urban,

• Suceava (România),

scopul promovarii conceptului de piata local sustenabila,

• informarea şi promovarea proiectului prin activităţi

• Pècs (Ungaria),

care integreaza toate spatiile de vanzare permanente si

de sprijinire a afacerilor producătorilor de produse

• Dublin (Irlanda),

ocazionale, localizate in municipiul Suceava si dedicate

alimentare, a meşteşugarilor creatori de obiecte de

• Toulouse (Franţa),

comercializarii de produse locale. Piata urbana abordata

artizanat, pentru păstrarea tradiţiilor şi dezvoltarea

• Wroclaw (Polonia),

in contextul proiectului in Municipiul Suceava se refera la

pieţei turistice locale.

• Regiunea Attica (Grecia).

un mix de cladiri/ standuri/ puncte de desfacere destinate
produselor alimentare si industriale traditionale, inclusiv

Planul Local de Actiune va sta la baza realizarii

pentru cele certificate sub brandul „Produs in Bucovina”,

unei strategii de viitor vizand reabilitarea urbana prin

care a devenit deja cunoscut la nivel national. Astfel,

monitorizarea si dotarea pietelor urbane la standarde

prin deschiderea unui acces larg la piata de desfacere,

europene, cu respectarea cerintelor Uniunii Europene

Municipiul Suceava poate veni in sprijinul producatorilor

referitor la eficienta energetica, colectarea selectiva

locali de produse alimentare, a mestesugurilor creatori

si depozitarea deseurilor, reducerea emisiilor de gaze

de obiecte de cult, de imbracaminte populara, pentru

cu efect de sera, cresterea numarului de locuri de

pastrarea obiceiurilor traditionale.

munca, promovarea produselor alimentare si industriale
manufacturate

specifice

zonei,

precum

si

pentru

Obiectivul general al proiectului – demonstrarea

planificarea unor masuri de sustinere a participarii micilor

fezabilităţii pieţei locale de produse agro-alimentare

producatori la targuri, expozitii, conferinte.

si

de

artizanat

concepute

sustenabil,

concomitent

cu impulsionarea afacerilor producătorilor de mărfuri
traditionale “Produs în Bucovina”.

