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Investiție

PISTĂ DE
BICICLETE

Investiția urmărită se încadrează între limitele
a 600.000,00 – 1.300.000 Euro.
Durată

TRASEU CICLO-TURISTIC
Asociația
de
Dezvoltare
Intercomunitară Pădurea Bistra vă supune
atenției un proiect menit să reprezinte liantul
ce unește două arii protejate, transfrontaliere.
Acest
proiect
presupune
realizarea unei piste de biciclete, care sa
pornească din imediata vecinătate a Pădurii
Bistra, să traverseze Timișoara și să continue
până în Serbia, la Zrenjanin, în imediata
vecinătate a unei arii protejate.
În
vederea
implementării
proiectului prezentat, angajații Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Pădurea Bistra au
contactat persoane abilitate din partea Serbiei,
din cadrul comunității de la Zrenjanin. Aceștia
au părut foarte interesați de proiectul propus,
mai ales din cauza faptului că localitatea
Zrenjanin se învecinează cu un areal natural
cu statut protejat.
Dat fiind faptul că există deja
o implementare realizată in acest sens, și o
linie de finanțare care are în componență
activități
eligibile
proiectului
propus,
considerăm acest proiect ca fiind de o
oportunitate apăsătoare și necesită tratat cu
atenția cuvenită. Consideram că avantajele
implementării unui asemenea proiect sunt
evidente încă din expunerea conceptului
acestui proiect (costuri relativ reduse, impact
redus asupra mediului, fructificarea economică
a tursimului de catre localitățiile inerente
traseului).

Durata de realizare a proiectului este stabilită
în funcție de data lansării liniei de finanțare
precum și de limitele impuse de fiecare linie în
parte.
Preconizăm ca durata de elaborare a
proiectului este de până la 3 luni de zile,
aceasta incluzând atât scrierea efectivă cât și
realizarea studiilor necesare si elaborarea
proiectului tehnic.
Finalizarea investiției este dorită până la finalul
anului 2019.
Persoane Implicate
Personalul responsabil cu realizarea acestui
proiect este personalul angajat al ADI Pădurea
Bistra.
Activitățile ce impun calificare specială (ex.
proiectare, studiu de mediu) vor fi
externalizate iar costurile vor fi decontate în
cadrul proiectului.

Finanțare
În vederea realizării acestui proiect avem în
vedere:
-

Programul Interregional V-A RomâniaUngaria,
IPA
Cross
border
cooperation
Romania-Serbia Programe,
Horizon 2020
Urban Inovative Actions
LIFE Nature and Biodiversity

0722 296 681

•

office@padureabistra.ro

•

padureabistra.ro

