Comunicat Proiect SMART - 1
În data de 11.07.2011, Consiliul Judeţean Constanţa a semnat la Dobrich contractul
de finanţare pentru implementarea proiectului Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate
în Regiunea Transfrontalieră Constanţa – Dobrich – Infrastructura de Transport
(SMART), cod MIS-ETC 114, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
şi bugetul de stat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 20072013, Axa prioritară 1: Accesibilitate „Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la
infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră”,
Domeniul major de intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier
terestru şi fluvial”, Operaţiunea indicativă: „Îmbunătăţirea infrastructurii (facilităţilor) de
transport rutier şi fluvial cu impact transfrontalier”.
Durata de implementare: 25 luni (iulie 2011 - august 2013)
Valoare totală a proiectului:
Valoare totală a Bugetului alocat Judeţului Constanţa:

7 855 403,25 Euro
3.325.480,00 Euro

Valoare asistenţă financiară nerambursabilă (FEDR, 84,46%):
Valoare cofinanţare de la bugetul statului român (13%):
Contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Constanţa(2,54%):

2.808.700,41 Euro
432.312,40 Euro
84.467,19 Euro

Proiectul va fi implementat de către Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu
Municipalitatea Dobrich / Bulgaria, Lider de proiect.
Obiectiv general al proiectului: Îmbunătăţirea accesului şi a mobilităţii în regiunea
transfrontalieră Dobrich – Constanţa, condiţie prealabilă pentru coeziunea dintre oamenii,
comunităţile şi economiile în regiunea de frontieră între România si Bulgaria.
Obiective specifice:
• Îmbunătăţirea accesului în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanta prin
reabilitarea tronsoanelor rutiere cu importanţă transfrontalieră şi achiziţionarea de vehicule
speciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, acordare prim ajutor calificat sau
supraveghere/monitorizare trafic rutier.
• Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere prin dezvoltarea, elaborarea şi susţinerea unei
strategii comune de îmbunătăţire a infrastructurii de transport transfrontaliere.
Grupurile ţintă:
• Aproximativ 30% din comunităţile locale
- populaţia regiunii Dobrich - 235 397 oameni
- populaţia regiunii Constanţa - 506 458 oameni; 30% din mediul de afaceri.
• Reprezentanţi ai mediului de afaceri din agricultură, industrie uşoară, comerţ şi turism din
regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanta.
• Min. 20% din turiştii şi oaspeţii celor 2 regiuni - 1 075 000 oameni.

