ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
RELAŢII CU PUBLICUL ŞI MASS-MEDIA

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. Inreg: 6794/A/20.07.2011
Administraţia Fondului pentru Mediu lansează în 2011 o sesiune de depunere a
dosarelor de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului de realizare a pistelor
pentru biciclişti, începând cu 20 iulie 2011. Sesiunea se închide la data la care valoarea
totală însumată a cererilor de finanţare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei,
respectiv 400% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai târziu de 20 august 2011.
Suma alocată sesiunii de finanţare este de 50.000 mii lei. Finanţarea se acordă în
cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, fără a se depăşi
suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în cadrul sesiunii de finanţare.
Suma maximă care poate fi acordată unui judeţ sau unei unităţi administrativteritoriale declarată potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările
ulterioare, oraş, municipiu, pentru un proiect este 2,5 milioane lei.
Suma maximă care poate fi acordată unei unităţi administrativ teritoriale declarată
potrivit Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, comună pentru un
proiect este 1,5 milioane lei.
Tipurile de proiecte finanţate prin Program sunt:
a) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă;

b) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasamente preexistente rutiere sau în cadrul
trotuarelor, cu o singură bandă.
Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlesnirea
transportului mai puţin poluant, în condiţii de siguranţă.
Obiectivele Programului sunt:
a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de
emisiile de gaze de eşapament de la autovehicule;
b) încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel european, pentru aerul ambiental.
Solicitanţii eligibili, interesaţi să aplice în cadrul Programului, pot consulta Ghidul
de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 iunie 2011 şi
disponibil
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http://www.afm.ro/main/info_stuf/piste_biciclisti/ordin1730-2011.pdf.
Singurele informaţii oficiale privind modul de derulare a acestui Program sunt cele
transmise în mass-media sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului
şi Pădurilor şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi cele publicate pe paginile
web www.mmediu.ro şi www.afm.ro.
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