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Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei, în calitate de beneficiar a demarat
prezentul proiect (contract de finanţare nr. 2508/14.06.2018, cod SMIS 2014+ : 118083) prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Organism Intermediar - Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului este reducerea cantităţii de emisii echivalent Co2 cu 4.2
% până în anul 2022, respectiv cu 3.3% până în anul 2026 în municipiul Carei prin utilizarea
mijloacelor de transport alternative, fără a influenţa zone din afara ariei de acţiune.
Rezultatele proiectului sunt: scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, creşterea
numărului de pietoni şi biciclişti, 21 841 mp trotuare modernizate, 699 mp trotuare extinse,
20.459,85 mp piste de biciclete construite, 416 arbori şi arbuşti plantaţi pe aliniamentele
stradale, 17 seturi rastele pentru biciclete a câte 20 de porţi montate.
Perioada de implementare: de la semnarea contractului de finanțare, din data de
14.06.2018 până în data de 30.06.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 13.430.557,68 lei, din care finanţarea
nerambursabilă este în valoare de 13.161.946,53 lei.
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