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CoM – BUMP - SEAP – SUMP
Conexiune stransa intre Planul de Actiune pentru Energie Durabila
(PAED) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (SUMP)
Proiectul oferă un sprijin substanțial în realizarea unor planuri de mobilitate urbană
durabilă pentru orașe mijlocii /mari semnatare ale CoM care și-au propus in cadrul
Planului de Actiune pentru Energie Durabila.

Ce este un SUMP – Plan de mobilitate urbană durabilă
Un SUMP (Plan de Mobilitate Urbană Durabilă) este un plan pe termen lung care identifică obiectivele
strategice, acțiunile și măsurile pentru a face mobilitatea în zonele urbane și peri-urbane mai durabilă,
mai prietenoasă cu oamenii și mai bine integrată cu politicile de planificare a energiei și a teritoriului

De ce este nevoie de adoptarea unui SUMP?
Pentru:
•
•
•
•
•
•
•

Reducerea ambuteiajelor
Diminuarea nivelului poluării și reducerea consumul de
energie
Îmbunătățirea imaginii și competitivității orașului tău
Orașe mai prietenoase cu locuitorii, cu o mai bună calitate
a vieții
Implicarea cetățenilor și a părților interesate în luarea
deciziilor importante în beneficiul acestora
Un mediu mai curat și condiții mai bune de sănătate pentru
cetățeni
Un transport urban mai inteligent, mai accesibil și sigur

Date generale
”Dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană – BUMP“ este un proiect pe care Agenția Locală a
Energiei Alba - ALEA îl derulează în cadrul programului IEE, axa prioritară STEER – transport
eficient.
• Proiectul este derulat de 8 organizații din Uniunea Europeană:
• coordonator: AREA – Consorțiul de cercetare științifică și tehnologică din Trieste, Italia;
• parteneri:
–
–
–
–
–
–
–

TUDO - Universitatea Tehnică din Dortmund, Germania;
CSDCS - Asociația ”Dezvoltare Durabilă a Societăților Civile” - Bulgaria;
CIRCE - Centrul de cercetare pentru resurse și consumuri energetice - Spania;
SWEA - Agenția de Energie din Sewern Wye - Marea Britanie;
Via Alta - Cehia;
REC - Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est - Ungaria și Polonia;
ALEA - Agenția Locală a Energiei Alba - România

Date generale
Durata
• Activitățile proiectului au început în aprilie 2013 și durează 36 luni.
Scopul proiectului
• Sprijinirea autorităților locale în dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană durabila
(SUMP) prin facilitarea de rețele, învățarea reciprocă și schimbul de experiență între
țări.
Rezultatele proiectului :
Dezvoltarea capacității unui număr însemnat de municipalități
europene de a realiza planuri de mobilitatea urbană durabilă.
La finalul acestui proiect cel puțin 4 municipii din România vor
dispune de planuri de mobilitate urbană durabilă care vor fi
dedicate realizării unui transport urban eficient și sustenabil
potrivit unor orașe europene.

Date generale
Etapele proiectului :
• Organizarea unor întâlniri - focus grup cu scopul de a
colecta informații despre situația existentă din
România in domeniu de interes, pentru adaptarea
obiectivelor generale ale programului de instruire la
specificul național.
•

Sesiuni naționale de formare profesională care
implică profesioniști cu experiență, cu o abordare
obiectivă

•

Invățare reciprocă națională și internațională și
schimbul de experiență între participanți

•

Dezvoltarea unui model de Plan de Mobilitate
Urbana Durabila (SUMP), adaptat specificului
național din fiecare țară;

•

Îndrumarea a unui număr de autorități locale în
dezvoltarea SUMP-urilor;

Vreți să știți mai multe despre oferta noastră?
Găsiți informații suplimentare pe:

www.alea.ro
În curând veți putea găsi un program de formare detaliat, criteriile de selecție și
instrucțiunile privind modul de aplicare la:

www.bump-mobility.eu

Mulțumesc pentru atenție!
Florin Andronescu
Director ALEA

