Titlul proiectului: „Crearea pistelor pentru biciclisti”
Denumirea beneficiarului: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Scopul si obiectivele specifice:
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat
de la nivelul Municipiului Drobeta Turnu Severin, prin dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, in
scopul descongestionarii traficului, al reducerii nivelului de poluare in zonele centrale, urmarind totodata cresterea
calitatii vietii per ansamblu.
Proiectul vizeaza cresterea calitatii vietii in oras, prin ameliorarea conditiilor de deplasare nemotorizata si a calitatii
spatiilor publice, inclusiv cresterea calitatii estetice a zonei cu efecte economice.
Obiective specifice:
1. Reducerea emisiilor GES cu 17.444,94 tone echivalent CO2/an, respectiv un procent de 1,2% in anul estimat
pentru finalizarea implementarii proiectului prin cresterea cotei modale a deplasarilor cu bicicleta si comutarea de la
deplasarile cu autoturismul privat
2. Ameliorarea conditiilor de deplasare si traversare pentru un numar crescut de persoane care utilizeaza
pistele/traseele pentru biciclete construite cu pana la 86 persoane in ultimul an de implementare
3. Crearea unui traseu major favorabil deplasarilor nemotorizate prin amenajarea unor piste de biciclete pe o
lungime de 9.599 m
Rezultatele:
- 9.599 m - Lungimea pistelor pentru biciclete construite
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane)
Perioada de implementare: 18.12.2018 – 30.11.2022
Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):
Valoarea totala a proiectului 7.718.094,94 lei din care Valoare totala a finantarii nerambursabile: 7.563.773,05 lei
defalcata astfel Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 6.560.380,70 lei si Valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul national: 1.003.352,35 lei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
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