DESCRIERE PROIECT
Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de
mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete
în municipiul CĂLĂRAȘI

Cod SMIS proiect: 129358
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și
a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Titlul proiectului: „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de
mobilitate urbană alternativă cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): Denumire beneficiar: UAT Municipiul Călărași.
Loc de implementare: Proiectul va acoperi rețeaua urbană asigurând conexiuni cu zone de agrement și
puncte de interes turistic și de importanță locală ale municipiului.
Data de începere a proiectului: 30.04.2020
Data finalizării proiectului: 30.04.2022
Valoarea totală a proiectului: 6,194,443.11 lei
Suma nerambursabilă solicitată: 6,070,554.25 lei, din care 5,265,276.65 lei din FEDR și 805,277.60 lei din
bugetul național.
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivelor Priorității de investiții 4e: Promovarea unor
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare
relevante pentru atenuare
Obiectivul general al proiectului: Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui
sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automarizate de biciclete în
municipiul Călărași , investiție bazată pe ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași
2016- 2030”
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific 1. Implementarea unui sistem integrat de inchiriere a bicicletelor pentru promovarea
mobilitatii durabile si reducerea emisiilor GES;
Obiectiv specific 2. Sporirea gradului de mobilitate in zona centrala si zonele limitrofe;
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Obiectiv specific 3. Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare si a timpului petrecut in ambuteiajele
urbane;
Obiectiv specific 4. Diminuarea poluarii si a zgomotului urban;
Obiectiv specific 5. Promovarea unui transport public modern si comutarea de la autoturism la solutii
alternative de mobilitate;
Obiectiv specific 6. Crearea unei solutii alternative de transport urban care sa asigure un acces mai usor
al persoanelor la locurile de munca, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes;
Obiectiv specific 7. Cresterea calitatii vietii in municipiul Calarasi.
Indicatori:
Rezultate generale:
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de sera(tone echivalent CO2/an) de la 17900,27 în anul de
bază la 17683,87 în primul an de după finalizarea proiectului, respectiv 18164,18 in ultimul an al
perioadei de durabilitate a proiectului;
- Creșterea estimată a numărului de bicicliști care utilizează sistemele pentru deplasări nemotorizate
create, respectiv 0 persoane în anul de bază, 76 de persoane în primul an de implementare a proiectului,
respectiv 276 persoane în ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului.
Rezultate în funcție de activitățile proiectului:
- Înființarea a 19 stații inteligente automatizate de biciclete;
- Dotarea cu 190 biciclete inteligente mecanice din care 6 triciclete pentru seniori și 6 triciclete pentru
persoanele cu dizabilități.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați:
 www.fonduri-ue.ro
 Site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 Pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/
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