Decongestionare trafic
Fl idi ăm rafic l în j r l m nicipiilor reședin ă de j de

O regiune accesibilă

O Europă mai conectată

Conectivitate regională

milioane e ro

Construirea de arian e ocoli oare și de scoa ere a rafic l i din
orașe
Construirea, modernizarea, reabilitarea de pasaje

nod ri r

iere

și pasarele pie onale
Al e măs ri de îmb nă ă ire a cali ă ii aer l i

Uni ă i adminis ra i

eri oriale

m nicipii reședin ă de j de ,

singure sau în par eneria cu alte unități administrativ-teritoriale.

min.
max.

e ro
e ro

contribuția maximă a programului
la cheltuielile eligibile

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se
publica în perioada următoare.

Lungime drumuri modernizate/noi;
Număr anual de utilizatori;
Îmbunătățirea calității aerului în orașe.

Populația regiunii, turiști, populația care tranzitează
regiunea, agenții economici, autoritățile publice locale.

Proiectul se depune la fa a de Proiec
A

ehnic c

ori a ie de cons r ire

Solicitantul trebuie să dețină drep
in es i ia as pra imobil l i,

l de a reali a

conform

legislației

în

vigoare;
Investițiile în decongestionarea traficului se vor finanța
la nivelul m nicipiilor reședin ă de j de

și în

ona

rbană f nc ională a acestora, dacă este cazul;
Proiectele trebuie să se regăsească în Plan rile de
Mobili a e Urbană și să fie în relație directă cu accesul la
transportul public;
N

se finan ea ă proiec e care implică doar l crări de

reparare și men enan ă
Proiectele finanțate trebuie să asigure sig ran a în rafic
(sisteme de semnalizare verticală, de orientare, de
prioritate și de semnalizare orizontală prin marcaje
rutiere);
Proiectele pot fi însoțite de campanii de ed ca ie pentru
siguranța rutieră;
În procesul de pregătire, verificare, implementare şi
durabilitate

a

contractului

de

finanţare,

trebuie

respec a ă legisla ia na ională şi com ni ară aplicabilă
în domeniile de
egali ă ii

de

accesibili ă ii

ol ării d rabile pro ec iei medi l i

şanse

și

de

gen

nediscriminării

și

Trafic aglomerat în marile orașe;
Pol are atmosferică și fonică genererată de
trafic.

Reconfigurarea

infrastructurii

de

transport,

de

tipul

centurilor, arterelor ocolitoare, pasajelor din jurul marilor
orașe contribuie la deconges ionarea rafic l i pe ar erele
in erne principale și îmbunătățirea rafic l i in er rban din
ona f nc ională rbană
Investițiile în decongestionarea traficului con rib ie la
red cerea emisiilor de CO și a pol ării fonice din orașe

Transportul și mobilitatea sunt recunoscute ca sec oare
impor an e ale Uni nii E ropene, esențiale pentru o
de

ol are

d rabilă,

sporind

creșterea

economică

și

îmbunătățind accesibilitatea și legăturile urban-rural;
România

se

află

sub

media

europeană

la

sectorul

infrastructură și transport la toate criteriile de analiză
privind investițiile și infrastructura;
Regiunea Vest se plasa în anul 2018 pe primul loc în țară și pe
locul 5 în UE în ceea ce privește numărul de accidente rutiere
fatale;
POR Vest 2021-2027 sprijină conec i i a ea regională prin
modernizarea

drumurilor

județene,

prin

investiții

în

decongestionarea traficului în jurul municipiilor reședință de
județ

și

prin

dezvoltarea

unui

sitsem

de

transport

inter/intrajudețean.
Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare

adrvest.ro.
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia.

