Comunicat de presă

Timișoara, 8 mai 2020

Finanţare europeană pentru introducerea iluminatului public în Parcul Botanic
din Timişoara

Unul dintre parcurile centrale emblematice ale Timişoarei, Parcul Botanic, va beneficia
pentru prima dată de iluminat public printr-un proiect cu finanţare europeană,
implementat prin Regio – Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 20142020.
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest și Primăria Municipiului
Timișoara au semnat, astăzi, 8 mai 2020, contractul de finanţare pentru proiectul
“Extindere iluminat public în Parcul Botanic”.
Investiţia presupune realizarea unui sistem de iluminat public de calitate, inteligent, în
Parcul Botanic din Timişoara, prin amplasarea unui număr de 219 stâlpi şi 219 corpuri
de iluminat cu tehnologie LED, precum şi implementarea unui sistem de telegestiune,
care permite controlul de la distanţă.
Semnatarii contractului au fost domnul Nicolae ROBU, primarul municipiului
Timișoara, și domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Vest - Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.
Valoarea totală a proiectului este de 3.820.894,23 lei, din care 3.713.599,39 lei
reprezintă finanţare nerambursabilă. Perioada de implementare este de 24 de luni.
Lucrările sunt finanţate prin Regio-POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1 - Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public.
UAT Municipiul Timisoara a contractat până în prezent 19 proiecte în cadrul Axei
prioritare 3 a Regio-POR 2014-2020, cu o valoare totală de 17,97 milioane euro,
valoarea financiară nerambursabilă solicitată fiind de 10,31 milioane euro.
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Astfel, prin intermediul Operaţiunii A din cadrul Axei prioritare 3, complementară cu
Operațiunea C - Iluminat public, dedicată eficientizării energetice a blocurilor de
locuinţe, UAT Municipiul Timisoara a semnat 18 contracte de finanţare, care prevăd
reabilitarea termică a unui număr de 69 de blocuri. Sunt proiecte în valoare totală de
17,18 milioane de euro, din care 9,54 milioane de euro reprezinta finanţare
nerambursabilă. Acestora li se adaugă proiectul vizând iluminarea Parcului Botanic,
finantat prin intermediul Operaţiunii C din cadrul Axei prioritare 3 - Iluminat public.

***
La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio-POR 2014-2020, au fost contractate până în
prezent 603 proiecte, în valoare totală de 1.119,05 milioane euro, cu o valoare a
finanțării nerambursabile de 853,44 milioane euro. Alte 404 proiecte se află în
evaluare, respectiv precontractare.
***

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi la telefon 0256-491.923 –
ADR Vest, e-mail - office@adrvest.ro.
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