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Rolul CRR - constituire
• CRR – for reprezentativ pentru domeniul mobilității urbane
sustenabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, constituit din actori cheie în
acest domeniu
• CRR – are ca scop principal identificarea comună a exemplelor de
bune practici din Regiunea Nord-vest, relevante in domeniul de
interes al proiectului, analizarea și ierarhizarea lor pentru obținerea
în final a 7 exemple de bune practici care să poată fi transferate către
regiunile partenere din proiect
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Rolul CRR - scopul
• Membrii CRR – devin organizațiile care semnează Declarația de
interes prin care își exprimă intenția de a lua parte la activitățile care
se vor derula în cadrul proiectului prin implicarea activă în procesul
de învățare interregional pentru stimularea dezvoltării durabile
sustenabile pe 3 domenii :
• - emisii scăzute de carbon și transport verde
• - politici de transport
• -sisteme integrate de transport pentru zonele urbane (I.T.S.)
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Rolul CRR - obiective
• aceste organizații vor colabora în cadrul întâlnirilor semestriale ale
CRR la :
•
- îmbunătățirea politicilor legate de mobilitatea urbană la nivel
regional și elaborarea unui plan de acțiune regional
•
- îmbunătățirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD )
la nivel regional
•
- elaborarea de recomandări/propuneri pentru autoritățile locale
și regionale de îmbunătățire a programelor de finanțare în
domeniu prin implementarea unor soluții inovative de dezvoltare
urbană sustenabilă
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Rolul CRR – activități
• Activitățile CRR :
• - participare la întâlnirile semestriale organizate de ADR Nord-Vest în
vederea elaborării Planului de Acțiune pentru mobilitate urbană
sustenabilă în Regiunea Nord-Vest
• - transmiterea de date statistice și informații relevante pentru
domeniu, discuții și comunicări informale pe marginea subiectelor de
interes comun
• - identificarea exemplelor de bune practici din Regiunea Nord-Vest
• - colectarea disfuncționalităților identificate la nivel regional
• - participarea la vizitele de studiu în regiunile partenere ale
proiectului
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Rolul CRR – activități
• se vor organiza 5 vizite de studiu în țările partenere ale proiectului
(Suedia-martie2017,România - iunie 2016-unde apelăm la implicarea
membrilor CRR în organizare, Spania- sept.2017, Ungaria-noie.2017 și
Italia-febr.2018)la care vor participa una sau două persoane din
membrii din CRR (cheltuielile de transport și cazare vor fi asigurate
din bugetul proiectului)
• participarea la 3 Conferințe tematice internaționale (I.T.W.S.Interregional Thematic Workshop) în Suedia(Regiunea Karlskrona),
Italia(Ancona) și Spania(Sevilia)
• participare la Conferința de închidere a proiectului care se va
desfășura in Ungaria(sept.2020)
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Rolul CRR – rezultate
• Elaborarea unui Plan de Acțiune Regional pentru mobilitate urbană
sustenabilă
• Generare de idei de proiecte soft în domeniul mobilității urbane
sustenabile
• Aplicarea la nivel regional și local a exemplelor de bune practici
identificate în cadrul proiectului TRAM
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Mulțumesc pentru atenție
Cristina DAVID
ADR NordNord-Vest
cristina.david@nord
cristina.david
@nord--vest.ro
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