
Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 
Euro din care contribuția Uniunii  Europene 
este de 24.999.450 Euro. In cadrul acestui 
proiect Municipiul Suceava va benefi cia de 
53.325 Euro, fi nanțați în proporție de 100% de 
Uniunea Europeana.

Municipiul Suceava
Bulevardul 1 Mai, nr. 5A

Suceava, România
Persoană contact Dan Dura

Coordonator de proiect,
tel.+(40)0230.212.696 int. 117,

fax +(40)0230.520.593,
e-mail: dandura@primariasv.ro.

Municipiul Suceava va adera la experiența 
orașelor lider prin 8 soluții inteligente si anume: 

• Soluția inteligentă 1. Efi cienta si climat 
inteligent pentru reabilitarea clădirilor;

• Soluția inteligenta 3. Informații si soluții de 
recuperare si refolosire a energiei;

• Soluția inteligenta 4. Producerea energiei 
din surse regenerabile;

• Soluția inteligenta 5. Sisteme de iluminat 
public inteligente;

• Soluția inteligenta 7. Colectare selectiva 
a deșeurilor, transformarea deșeurilor în 
energie electrică;

• Soluția inteligenta 10. Management 
inteligent al trafi cului rutier;

• Soluția inteligenta 11. Vehiculele alimentate 
cu carburanți alternativi;

• Soluția inteligenta 12. Mobilitate urbană 
sustenabilă.

Durata de implementare : 48 luni, Ianuarie 
2015 – Ianuarie 2019
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Obiectivele proiectului:
Proiectul ”Dezvoltare inteligenta 
pentru orașe europene 2014 – 2020” 
introduce 12 Soluții inteligente pentru 
a satisface cele trei aspecte diferite ale 
sustenabilității: economice, sociale și 
de mediu. Pe lângă obiectivul principal - 
transferul de experiența si bune practici 
cele 3 scopuri ale proiectului sunt: 

1. îmbunătățirea calității vieții pentru 
cetățenii europeni;

2. reducerea impactului activităților 
economice asupra mediului;

3. dezvoltarea economică durabilă și 
sustenabilă.

Activitățile proiectului includ:
• realizarea in colaborare cu experții 

tehnici din orașele partenere a 
consultantei pentru sprijinirea 
implementării in  municipiul Suceava 
a proiectelor care presupun efi cienta 
energetica și dezvoltarea durabilă;

• realizarea de campanii de informare 
locala in vederea schimbării 
mentalității cetățenilor in activități 
care presupun efi cienta energetica;

• participarea la seminarii si conferințe 
locale, naționale si europene;

• realizarea de studii si analize 
la nivelul municipiului Suceava 
pentru identifi carea nevoilor locale 
si a proiectelor viitoare ce trebuie 
implementate in domeniul efi cientei 
energetice (ex: transport public 
local cu autovehicule electrice, 
reabilitarea termica a clădirilor, 
mobilitate urbana, producerea de 
energie din surse alternative).  

Municipiul Suceava se așteptă ca 
participarea la acest proiect sa 
faciliteze transferul de bune practici pe 
care orașele lider le au în domeniile 
menționate.
Parteneri:Suceava (România), Graz 
(Austria), Porto (Portugalia), Cork 
(Irlanda), Valetta (Malta)  vor fi  parteneri 
discipoli în cadrul proiectului si vor 
învăța din exemplele de bune practici 
ale orașelor lider. Orașele  lider sunt: 
Stockholm (Suedia), Barcelona (Spania) 
si Koln (Germania).


