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Nagykároly Municípium Területi és Közigazgatási Egysége, kedvezményezett
minőségben elindította a fenti projekt megvalósítását (2508/14.06.2018-as sz.
finanszírozási szerződés, SMIS kód: 2014+ : 118083), 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.

Titlu

Irányító Hatóság - Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium.
Közreműködő szervezet - Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség.
A projekt általános célja az, hogy alternatív közlekedési eszközök használatával,
a szén-dioxid-kibocsátást 2022-re 4,2% -kal, illetve 2026-ra 3,3% -kal csökkentsék
Nagykároly municípiumban anélkül, hogy rossz irányban befolyásolnák a nem érintett
területeket. A projekt eredményei: az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése,
a gyalogosok és biciklizők számának növelése, 21 841 négyzetméter járda felújítása,
699 négyzetméterrel nő a járdafelület, 20.459,85 négyzetméter bicikliút építése,
416 fa és cserje ültetése az útmenti zöldövezetbe, 17 db kerékpártartó állvány
mindegyik 20 biciklihez.
A pályázat megvalósításának periódusa: 2018. június 14-től (a finanszírozási
szerződés aláírásától) 2022. június 30-ig.
A projekt összköltsége 13.430.557,68 lej, amelyből a vissza nem térítendő összeg
13.161.946,53 lej.
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