
PRIMA ÎNTÂLNIRE A COMITETULUI CONSULTATIV REGIONAL TRAM

� 11/11/2016

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest organizează prima întâlnire a Comitetului Consultativ

Regional în cadrul proiectului TRAM – “Planuri de Acţiune pentru mobilitatea urbană sustenabilă”, finanţat

prin Programului de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020.

Evenimentul va avea loc în data de 15 noiembrie 2016 cu începere de la ora 10.00 la sediul ADR

Nord-Vest din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 3, sala mare de şedinţe. Scopul principal al întâlnirii este

inventarierea stadiului elaborării Planurilor de Mobilitate Urbană în Regiunea Nord-Vest precum şi

prezentarea unor posibile soluţii inteligente pentru îmbunătăţirea mobilităţii urbane.

Proiectul TRAM are ca obiectiv principal stimularea colaborării între regiunile partenere şi susţinerea

schimbului de bune practici în domeniul mobilităţii urbane, facilitând astfel tranziţia către modalităţi de

transport urban mai eficiente, mai curate şi mai sustenabile.

Alături de ADR Nord – Vest, proiectul reuneşte alţi 4 parteneri din Uniunea Europeană, precum Guvernul

Regiunii Andalucia din Spania, Regiunea Blekinge din Suedia, Municipiul Miskolc din Ungaria şi Regiunea

Marche din Italia, aceasta din urmă fiind şi coordonatorul consorţiului.

Implicarea ADR Nord-Vest în cadrul proiectului presupune atât identificarea bunelor practici la nivel

regional cât şi preluarea cunoştinţelor de la partenerii din proiect – cu experienţă în domeniul mobilităţii

urbane – şi transferarea lor către principalii actori din Regiune în vederea îmbunătăţirii implementării

Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

Elaborarea Planurilor de Acţiune pentru mobilitatea urbană sustenabilă TÖRÖK Gergely, manager proiect

Proiectul TRAM Rolul Comitetului Regional de Reprezentanți(CRR) Cristina DAVID,asistent manager

proiect

Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă Municipii reşedinţă de judet Regiunea Nord-Vest Ana Maria

Tarnavean-Gorog
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idei SMART în domeniul mobilităţii TÖRÖK Gergely, manager proiect
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