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Nagykároly Municípium Területi és Közigazgatási Egysége, kedvezményezett
minőségben elindította a fenti projekt megvalósítását (2507/14.06.2018-as sz.
finanszírozási szerződés, SMIS kód: 118082), a Regionális Operatív Program (POR)
2014–2020 3-as főtengelyének (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása), 3.2-es befektetési prioritása (A városi területeken a szén-dioxidkibocsátás csökkentése a fenntartható városi mobilitási tervek alapján) keretében.
Irányító Hatóság - Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium.
Közreműködő szervezet - Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség.
A projekt általános célja az, hogy a fenntartható városi mobilitási terven alapuló
integrált és kiegészítő intézkedések révén, a szén-dioxid-kibocsátást 2022-re 3,5% -kal,
illetve 2026-ra 3,6% -kal csökkentsék Nagykároly municípium köz- és magánterületén
lévő utcáin. A projekt eredményei: a városi tömegközlekedés kialakítása (7 elektromos
autóbusz vásárlása, egy garázs és autóbusz-megállók létesítése), az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának éves csökkenése, a gyalogosok és kerékpározók számának
növekedése, 13,415 km járda modernizálása, 12,0515 km bicikliút építése és
40.727 négyzetméter zöldövezet modernizálása.
A pályázat megvalósításának periódusa: 2018. június 14-től (a finanszírozási
szerződés aláírásától) 2022. október 31-ig.
A projekt összköltsége 45.255.703,50 lej, amelyből a vissza nem térítendő összeg
44.350.589,43 lej.
Logo beneficiar

Titlu

Date de contact
Kapcsolatfelvétel:
LogoMUNICÍPIUM
beneficiarTERÜLETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGE
NAGYKÁROLY
Date
de u.
contact
1 Decembrie
1918
40 sz.
445100 Nagykároly, Szatmár megye

Investim în viitorul
tău!
Proiect
cofinanțat
din Fondul European
Tel/Fax:
0261
861060;
0261 861663
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
Befektetünk a jövődbe! Társfinanszírozott az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
a Regionális Operatív Program (POR) 2014–2020-en keresztül.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Ezen anyag
tartalma
nem feltétlenül
az Európai
Unió poziția
vagy a Román
álláspontja
Conținutul acestui
material
nu reprezintă
în mod
obligatoriu
oficialăKormány
a Uniuniihivatalos
Europene
sau a Guvernului României

