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TITLUL CERERII: PROIECT PILOT DE MOBILITATE URBANĂ INTELIGENTĂ CARE IMPLICĂ VEHICULE AUTONOME - 2020
PROGRAM: PROIECTE-PILOT (PP) ȘI ACȚIUNI PREGĂTITOARE (PA)
Referinta: Connect/2020/3205093
Domenii: transport, mediu, energie verde, dezvoltare locală sustenabilă, gestiune publică, etc.
BUGET/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA PROPUNERILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

1.000.000 €
maximum 80%
cofinanțare

15 septembrie 2020

operatori de rețele mobile; operatori
rutieri; autorități de transport; furnizori de
servicii; producători de echipamente;
asociații de transport

statele membre ale UE,

Obiective, priorităţi şi tipuri acțiuni:
Obiectiv:
* Dezvoltarea unei mentalități urbane solide, axată pe utilizarea de soluții alternative de
transport și consolidarea importanței mobilității ecologice în mediul urban european.
Priorităţi:
* Să implice un set de acțiuni integrate, care vor avea loc în cel puțin zece orașe (orașe
pilot);
* Crearea unui spațiu care să faciliteze schimbul de informații, practici și experiențe între
diferitele orașe-pilot;
* Combinarea, în mod integrat, a achiziției de autobuze electrice mici, fără șofer, cu o
capacitate de 11 până la 15 persoane, inclusiv cu acces pentru persoanele cu handicap;
* Promovarea priorităților politice ale Comisiei în domeniul mobilității inteligente,
conectate și ecologice;
* Respectarea măsurilor prevăzute pentru a face față actualei crize Covid-19 în orașele
propuse, în special în ceea ce privește activitățile de transport de pasageri.
Printre acțiunile finanțate:
* Activități de management (trebuie să reprezinte maxim 10% din costurile eligibile
directe);
* Activități operaționale legate de implementarea acțiunii, printre altele: achiziția de
autobuze electrice mici, fără șofer, cu o capacitate de 11 până la 15 persoane (în
conformitate cu normele de sănătate COVID-19); producerea de materiale informative
cu privire la manipularea navetei;
* Acțiuni de sensibilizare și diseminare, mai precis campanii educaționale, campanii de
social media, conferințe, seminarii, activități de formare, producerea de rapoarte,
documente, materiale de comunicare, etc. ;
* Costurile organizării de evenimente publice (conferințe de presă) și demonstrații
practice care vor avea loc în colaborare cu Parlamentul European, Comitetul Regiunilor
și reprezentanțele Comisiei în fiecare oraș pilot sau stat membru:
Alte activități de colaborare, cum ar fi: studii, analize, rapoarte, proiecte de cartografiere,
activități de cercetare, acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimbul

Informații suplimentare:
✓ Activităţile proiectului trebuie
să înceapă înainte de 1 aprilie
2021.
✓ Solicitanții sunt încurajați să
depună aplicațiile în limba
engleză.
✓ Consorțiul trebuie să fie
format din minimum 5 entităţi
din statele eligibile şi să implice
10 oraşe în care să fie
implementat proiectul-pilot.
✓ Durata implementării: 12
luni.

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişă redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

de bune practici între diverși actori.
Sursă de informare:
pagina oficială de web: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-projectsmart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles-call-proposals
Instituții responsabile:
Comisia Europeană - Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
Întrebările privind aceste cereri de propuneri de proiecte pot fi trimise la:
EC-EP-PILOT-SMART-URBAN-MOBILITY@ec.europa.eu

