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Sprijinim dezvoltarea unui sistem de
transport public verde între județele Regiunii
Vest!

Regiune conectată

PRIORITATEA 5

Dezvoltarea și ameliorarea unei
mobilități naționale, regionale și locale
sustenabile, reziliente la schimbările
climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv îmbunătățirea accesului la
TEN-T și a mobilității transfrontaliere

OBIECTIVUL SPECIFIC 7  milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Sistem de transport inter
și intrajudețean

Min. 200.000 euro 
Max. 6.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli
eligibile  

Dezvoltarea unui sistem pilot de
transport inter și intrajudețean orientat
spre nevoile utilizatorilor, inclusiv
achiziția de mijloace de transport
ecologice și stații de încărcare aferente;
Aplicații digitale de tip e-ticketing
regional.

Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale: județe, eventual și
cu alte unități administrativ-teritoriale: municipii, orașe, comune.

BENEFICIARI ELIGIBILI
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Numărul anual de utilizatori ai transporturilor 

Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul
public colectiv;
Sistem de transport inter și intrajudețean digitalizat.

       publice inter/intrajudețene noi;

Pentru a dezvolta sistemul regional de transport este necesar să se

contureze o rețea regională de rute. Într-o prima etapă se urmărește

crearea unui sistem pilot de transport public verde cu autobuze electrice;

Se va avea în vedere inclusiv crearea unei rețele de stații de încărcare

pentru mijloacele de transport electrice;

Proiectele pot fi însoțite de campanii de promovare a transportului în

comun nepoluant;

În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a

contractului de finanţare, trebuie respectată legislaţia naţională şi

comunitară aplicabilă în domeniile dezvoltării durabile, protecției

mediului, egalităţii de şanse și de gen, nediscriminării și accesibilității;

La baza dezvoltării acestui sistem va sta elaborarea unui Plan Regional de

Mobilitate Durabilă.

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

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

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR
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asigură conectivitatea și accesibilitatea între localitățile și județele din

Regiunea Vest în condiții sigure; 

constituie o alternativă viabilă și modernă prin care este facilitată

deplasarea persoanelor la nivelul Regiunii Vest, atât în scopuri lucrative,

cât și în scopuri de recreere și turism;

devine o opțiune atractivă la transportul rutier individual.

Un sistem de transport public inter și intrajudețean: 

BENEFICII

Transportul și mobilitatea sunt recunoscute ca sectoare
importante ale Uniunii Europene, esențiale pentru o
dezvoltare durabilă, 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;
La nivelul anului 2018, Regiunea Vest se plasa pe primul loc în
țară și pe locul 5 în UE în ceea ce privește numărul accidente
rutiere fatale;
Prin Programul Regional Vest 2021-2027 este sprijinită
conectivitatea regională prin modernizarea drumurilor
județene, prin investiții de decongestionare a traficului în
jurul municipiilor reședință de județ și prin dezvoltarea unui
sistem de transport inter și intrajudețean.

ȘTIAȚI CĂ...

Nu există un transport inter și intrajudețean care să
faciliteze o mobilitate și o conectivitate crescută la nivel
regional.

PROVOCĂRI
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Acest material reprezintă o sinteză conform versiunii aprobate a Programului Regional Vest 2021- 2027. Pentru a verifica criteriile de
eligibilitate, modalitatea de depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.
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