
 

 

 
Scurtă prezentare a Proiectului „Space4People” 

 

 

 

Municipiul Arad implementează în perioada septembrie 2019 –  martie 2020, împreună cu alte orașe 

partenere, Proiectul ,,Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea 

utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile 

incluziunii și mai viabile pentru oameni” acronim „Space4People” - Faza I. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR) în cadrul Programului URBACT III, Axa prioritară 1 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, 

Prioritatea de investiții 1.1 Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru 

dezvoltarea urbană durabilă  Obiectiv Specific 1.2 Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de 

dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe. 

Parteneriatul proiectului este constituit din 10 parteneri (10 orașe din 9 țări), după cum urmează:   

Liderul proiectului: Orașul Bielefeld (Germania);  

Alți parteneri: autorități publice locale ale localităților Valga (Estonia), Serres (Grecia), Badalona (Spania), Guia 

de Isora (Spania), Turku (Finlanda), Municipiul Arad (România), Saint-Germain-en-Laye (Franța), Panevezys 

(Lituania),  Nazaré (Portugalia). 

Partenerii proiectului au identificat trei domenii de acțiune în ceea ce privește mobilitatea, care ar putea 

diminua ponderea transportului motorizat în utilizarea spațiilor publice:  

-  îmbunătățirea și extinderea spațiilor pietonale, precum și a celor semi-pietonale;  

-  managementul parcărilor, ca factor de schimbare a obiceiurilor de transport; 

- nodurile inter-modale și nodurile de transport public, ca șansă de promovare a modelelor de 

mobilitate sustenabilă și creare a unor centre urbane atractive. 

Colaborarea în cadrul proiectului se realizează în două faze: 

Faza I (6 luni) are ca scop crearea unei Rețele de Planificare a Acțiunilor și elaborarea în comun a unei propuneri 

complete de proiect pentru Faza a II-a, sub forma unei Aplicații Finale; 

Faza a II-a (24 de luni) are ca scop implementarea activităților planificate de Rețea în cadrul primei faze.  

Obiectivul general al proiectului este de a prelua sub toate aspectele Obiectivul Tematic 7 – 

„Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor 

majore” al Strategiei UE 2020.  
Obiectivele specifice pentru atingerea acestui scop sunt: 

- crearea Rețelei de Planificare a Acțiunii Space4People; 

- elaborarea unui Studiu de referință de către un expert coordonator (în urma unor vizite de studiu pe teren); 

- pregătirea și definitivarea Aplicației pentru depunerea acesteia în Faza a II–a. 

Bugetul proiectului - Faza I 

Valoarea totală a proiectului pentru cei 10 parteneri este de 146.976,08 EUR, din care 113.571,68 EUR 

reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 33.404,40 

EUR reprezintă co-finanțarea publică.   

Valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Arad în calitate de partener este de 14.099 EUR,  din 

care: 11.984,15 EUR (85%) reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și 2.114,85 EUR (15%) contribuția Municipiului Arad (cofinanțare locală).  

 

 

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

sau a Guvernului României. 

 


