
Municipiul Suceava derulează proiectul “PIEŢE URBANE SUSTENABILE”, co-finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul de cooperare inter-regională URBACT II, din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii 

Europene.

Proiectul facilitează crearea unei reţele tematice dezvoltate în scopul promovării conceptului de piaţă 

locală sustenabilă, care integrează toate spaţiile de vânzare permanente şi ocazionale, localizate în 

zona centrală şi în zonele defavorizate ale municipiului şi dedicate comercializării de produse locale.

Obiectivul principal al proiectului este demonstrarea fezabilităţii unei pieţe locale de produse agro-

alimentare şi de artizanat concepute sustenabil, concomitent cu impulsionarea afacerilor producătorilor 

de mărfuri tradiţionale “Produs în Bucovina”. 

Durata proiectului este de 33 de luni, respectiv 6 luni pentru faza de dezvoltare, între 01.05.2012 – 

31.10.2012 şi 27 de luni pentru faza de implementare, între 01.02.2013 – 30.04.2015. 

Bugetul alocat partenerului român a fost de 5.437,50 euro pentru faza I şi de 61.124,39 euro pentru faza 

a II-a, din care 80%, reprezintă co-finanţarea din partea Uniunii Europene, iar 20% reprezintă contribuţia 

naţională (buget de stat 13% şi buget local 7%). 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:

 promovarea schimbului de experienţă şi bună practică între factorii decizionali şi factorii executivi vis-

a-vis de dezvoltarea pieţelor locale urbane; Municipiul Suceava va beneficia astfel de transferul de 

bune practici din partea oraşelor partenere avansate din punct de vedere al acţiunilor vizând 

implementarea pieţelor urbane sustenabile şi de experienţa dobândită de aceştia;

 formarea şi consolidarea unui Grup Local de Sprijin, alcătuit din actori ai grupului ţintă şi din 

stakeholderi, cu rol consultativ şi cu potenţial decizional în elaborarea în comun a măsurilor vizând 

dezvoltarea sustenabilă a pieţelor locale din Municipiul Suceava;

 activităţi  de instruire, schimb de experienţă şi transfer de bune practici şi experienţă dinspre oraşele 

cu activitate avansată în tematica proiectului spre nivel local, de consultări în vederea adoptării de 

decizii în cadrul Grupului Local de Sprijin Suceava, în scopul realizării unei analize strategice SWOT 

şi a unui Plan Local de Acţiune privitor la pieţele urbane de produse agro-alimentare şi de artizanat 

concepute sustenabil, concomitent cu impulsionarea afacerilor producătorilor de mărfuri tradiţionale 

“Produs în Bucovina”, reprezentând un plan viabil, realist şi cu aplicabilitate în cadrul urbanistic, 

economic şi social specific Municipiului Suceava;

 diseminarea concluziilor rezultate în urma schimbului de experienţă şi asigurarea transferului de 

cunoştinţe, pe baza unui plan de comunicare şi diseminare, incluzând organizarea unui eveniment 

local - Ziua Europeană a Pieţelor;

 accelerarea procesului de inovare şi contribuirea la formarea unei baze informaţionale pentru 

implementarea unor măsuri vizând realizarea obiectivelor Strategiei 2020.

Partenerii proiectului: Barcelona (Spania), Londra – Consiliul Local Westminster (Marea Britanie), 

Torino (Italia), Suceava (România), Pecs (Ungaria), Dublin (Irlanda), Toulouse (Franţa), Wroclaw 

(Polonia), Regiunea Attica (Grecia).

Autoritatea de Management ce s-a angajat să acorde sprijin Municipiului Suceava este Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.
Persoană de contact: Dan Dura, Coordonator local de proiect, Telefon: 0230 212696, Fax: 0230 520593, 
e-mail:dandura@primariasv.ro.
 http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/urbact-markets/homepage/
www.primariasv.ro 
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