Descrierea proiectului
“Regenerare zone urbane degradate sector 2“

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila a semnat pe data de 20.12.2019 contractul de finanțare pentru
proiectul “Regenerare zone urbane degradate sector 2“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Scopul proiectului constă în creşterea calităţii vieţii în municipiul Brăila prin modernizarea, reutilizarea și
refuncționalizarea zonelor urbane degradate, sector 2, din interiorul municipiului, contribuind la reducerea expansiunii
urbane necontrolate și la o creștere urbană sustenabilă.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie reconversia funcțională și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din cartierul Hipodrom, Aleea Trandafirilor, lângă bl. C5, respectiv cartierul
Hipodrom, str. Pietății, aferent blocurilor A7-A9 și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber
pentru comunitate.
Aceste obiective se vor realiza prin amenajarea spațiului verde – defrișarea vegetației crescută sălbatic, modelarea
terenului, plantarea de material dendrologic de calitate(arbori și arbuști din specii de foioși), gazonarea suprafeței prin
rulouri, realizarea de alei pietonale cu piatră naturală, amenajarea unui loc de joacă, montarea de mobilier urban –
bănci, coșuri de gunoi, racordarea la utilități a terenului obiect al investiției, instalare sistem de supraveghere video,
realizare sistem de irigații și iluminat.
Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului
înaintea semnării Contractului de finanțare.
Data de finalizare a proiectului este 31.12.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 1.911.079,97 lei din care:
Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 1.580.839,21 lei
Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 241.775,37 lei.
Valoarea totală din bugetul local: 88.465,39 lei
Locul de implementare a proiectului este sediul Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații
Internaționale din strada Vapoarelor nr. 2, din cadrul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro., site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a
programului www.facebook.com/inforegio.ro
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