Durata de implementare este de 16 luni.

URBACT este un program european dezvoltat în cadrul
politicii de coeziune a Uniunii Europene, prin obiectivul de

Bugetul proiectului este de 43.000 euro.

cooperare teritorială, care faciliteaza schimbul de informații

Finanţarea este distribuită astfel: 80% respectiv 34.400

în vederea promovării dezvoltării urbane durabile. Programul

euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene din Fondul

oferă posibilitatea oraselor să conlucreze în scopul obținerii

European de Dezvoltare Regională, 13% respectiv

de răspunsuri la provocarile urbane majore, confirmând

5.590 euro reprezintă contribuţia de la bugetul de stat al

rolul crucial pe care centrele urbane îl au in confruntarea cu

României (în baza Legii 105/2011) şi 7% respectiv 3.010

schimbarile tot mai complexe prin care trece societatea

euro reprezintă contribuţia locală aferentă Municipiului
Suceava.
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Proiectul “Reţeaua de electromobilitate pilot a oraşelor

Parteneri:

Activităţile proiectului:

europene EVUE - 6091” vine ca o continuare firească

• organizarea de întâlniri de lucru cu Grupul Local de

a proiectului “EVUE Mijloace de transport electrice în

Sprijin şi participanţi din cadrul parteneriatului european

zonele urbane din Europa” ce s-a derulat în perioada

(asigurare logistică şi catering) în scopul revizurii şi

• Oraşul Katowice (Polonia),

noiembrie 2009 - mai 2010 (faza de dezvoltare) şi iulie

îmbunătăţirii Planului Local de Acţiune elaborat anterior,

• Oraşul Beja (Portugalia),

2010 - ianuarie 2013 (faza de implementare), cu finanţare

• asigurarea transferului de bune practici între orașele

• Orasul Oslo (Norvegia),

de la UE din Fondul European de Dezvoltare Regională

partenere în vederea implementarii conceptului de

• Oraşul Frankfurt (Germania)

prin Programul de cooperare inter-regională URBACT II.

electromobilitate (vehicule electrice și puncte de

• Orasul Suceava (România).

Dată fiind încheierea cu succes a proiectului menţionat,

încărcare);

Secretariatul Programului URBACT a lansat un nou apel de
proiecte pilot, care să fie premergător tipului de proiecte ce
se vor derula prin intermediul viitorului Program URBACT
pentru perioada de programare 2014-2020.

• desfăşurarea unui eveniment final de vizibilitate prin
presă,
• deplasări ale echipei de proiect şi a reprezentaţilor
Grupului

Local

de

Sprijin

-

legate

de

scopul

prezentului proiect şi al Programului URBACT (întâlniri
transnaţionale, seminarii, conferința de lansare şi cea
finală a proiectului),
• asigurarea diseminării şi vizibilităţii proiectului (pliante
EV

Obiectivul principal al proiectului este acela de facilitare
a transferului de cunoștințe și bune practici între orașele
partenere.
Prin intermediul acestui proiect Municipiul Suceava va
beneficia de asistență tehnică din partea partenerilor
europeni pentru implementarea proiectului care vizează
achiziționarea de mașini electrice și montarea punctelor
de încărcare.

şi newsletter-uri),

• Consiliul Local al oraşului Westminster Londra (Anglia)
– partener lider,

