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Proiecte selectate 

Fondurile	  europene	  ca	  instrument	  de	  realizare	  a	  
strategiei	  oraşului	  Białystok	  	  



BIAŁYSTOK	  –	  ORAŞUL	  ÎN	  CARE	  SE	  TRĂIEŞTE	  CEL	  MAI	  BINE	  

MISIUNEA 

Datorită:	  
q  calităţii	  mediului	  
q  tradiţiei	  mul1culturale	  
q  infrastructurii	  de	  bună	  calitate	  
q  potenţialului	  economiei	  moderne	  

Strategia de Dezvoltare a Oraşului	  Białystok în perioada	  2011	  –	  
2020 şi după 



Strategia	  de	  Dezvoltare	  a	  Oraşului	  Białystok	  în	  perioada	  2011	  –	  2020	  
şi	  după	  

Białystok-‐ul	  anului	  2020	  va	  fi	  
un	  foarte	  important	  centru	  metropolitan	  al	  estului	  	  Uniunii	  Europene,	  	  
atrac1v	  şi	  deschis	  pentru	  colaborare,	  	  

un	  oraş	  	  
cu	  o	  economie	  modernă,	  bazată	  pe	  cunoaşterea	  ce	  crează	  locuri	  de	  muncă	  de	  calitate	  
ridicată,	  	  

care	  oferă	  condiţii	  de	  dezvoltare	  locuitorilor	  săi,	  le	  sa1sface	  nevoile	  şi	  aspiraţiile,	  cu	  
respectarea	  tradiţiilor,	  patrimoniului	  cultural	  şi	  mediului	  natural.	  

VIZIUNEA 



Creştere	  economică	  durabilă,	  bazată	  pe	  
cunoaştere	  şi,	  în	  consecinţă,	  un	  număr	  mai	  
mare	  de	  locuri	  de	  muncă	  de	  calitate	  mai	  
bună	  

Spaţiile	  din	  oraş	  	  
–	  un	  mediu	  armonizat,	  plăcut	  pentru	  a	  trăi	  şi	  	  
a	  te	  dezvolta	  

Calitate	  ridicată	  a	  capitalului	  uman	  
şi	  a	  securităţii	  sociale	  a	  locuitorilor	  	  

Atrac@vitate	  şi	  disponibilitate	  a	  
ofertelor	  culturale,	  spor@ve,	  turis@ce	  
şi	  recrea@ve	  

Dezvoltarea	  conexiunilor	  oraşului	  
Białystok	  cu	  vecinătăţile	  apropiate	  sau	  
mai	  îndepărtate.	  

Domeniul	  amenajării	  
spaţiului,	  infrastructurii	  
tehnice	  şi	  transportului	  	  

Domeniul	  	  infrastructurii	  
sociale	  şi	  capitalului	  uman	  	  

Domeniul	  
dezvoltării	  economice	  	  

Domeniul	  	  
culturii,	  sportului	  şi	  turismului	  	  

Domeniul	  metropolitan	  	  

A	  

B	  

C	  

D	  

E	  

OBIECTIVE STRATEGICE 



  47,4 km străzi construite 
  53,6 km străzi refăcute 

Sumă cheltuită  - 0,26 mld EUR 
Cofinanţare din fonduri 
europene – 108,8 mil. EUR 

INVESTIŢII	  RUTIERE	  REALIZATE	  ÎN	  PERIOADA	  2007-‐2012	  

OBIECTIVUL  A – AMENAJAREA SPAŢIULUI ŞI INFRASTRUCTURA 



OBIECTIVUL  A – AMENAJAREA SPAŢIULUI ŞI INFRASTRUCTURA 

REALIZAREA	  „CĂII	  GENERALILOR”	  2009-‐2014	  

Prelungirea	  str.	  Piastowska	  
Valoare	  totală	  proiect:	  	  21	  715	  717	  EUR	  

Valoare	  cofinanţare:	  12	  429	  390	  EUR	  

str.	  Gen.	  St.	  Maczka	  
Valoare	  totală	  proiect:	  	  39	  101	  054	  EUR	  

Valoare	  cofinanţare:	  	  	  	  	  	  29	  904	  410	  EUR	  

str.	  Gen.	  F.	  Kleeberga	  
Valoare	  totală	  proiect	  :	  	  22	  148	  318	  EUR	  

Valoare	  cofinanţare	  :	  	  	  	  	  	  15	  219	  943	  EUR	  

Refacerea	  str.	  Gen.	  Wł.	  Andersa	  
Valoare	  totală	  proiect :	  	  11	  973	  837	  EUR	  	  
Valoare	  cofinanţare	  :	  	  	  	  	  	  9	  584	  620	  EUR	  

Prelungirea	  str.	  Gen.	  Wł.	  Andersa	  
	  Valoare	  totală	  proiect	  :	  	  33	  941	  265	  EUR	  

Valoare	  cofinanţare	  :	  	  	  	  	  23	  892	  687	  EUR	  



ÎMBUNĂTĂŢIREA	  CALITĂŢII	  FUNCŢIONĂRII	  SISTEMULUI	  DE	  TRANSPORT	  ÎN	  
COMUN	  ÎN	  ORAŞUL	  BIAŁYSTOK	  

OBIECTIVUL  A – AMENAJAREA SPAŢIULUI ŞI INFRASTRUCTURA 

Etapele	  I	  –	  III	  

Valoare	  proiect:	  99	  mil	  EUR	  
Cofinanţare:	  	  	  69	  mil	  EUR	  

Perioada realizării: 2005 - 2014 

q  161	  autobuze	  
q  12,7	  km	  de	  drum	  construit	  sau	  refăcut	  
q  Cartela	  electronică	  	  



OBIECTIVUL  A – AMENAJAREA SPAŢIULUI ŞI INFRASTRUCTURA 

q   Există	  mai	  mult	  de	  75	  km	  de	  alei	  pentru	  
biciclete	  

q  	  Circa	  10	  km	  de	  alei	  pentru	  biciclete	  aflate	  în	  
construcţie	  

Planul	  de	  realizare	  a	  joncţiunilor	  aleilor	  pentru	  biciclete	  din	  oraş	  

Alei	  pentru	  biciclete	  in	  Bialystok	  



STADION	  DE	  FOTBAL	  ŞI	  CENTRU	  DE	  ANTRENAMENT	  

Perioada	  realizării:	  	  2008	  –	  2014	  

§  22	  386	  de	  locuri	  

§  tribune	  acoperite	  

§  sistem	  de	  comunicare	  audio-‐video	  	  

§  parcări	  -‐	  950	  de	  locuri	  

§  spaţii	  de	  servicii	  gastronomice	  şi	  birouri	  -‐	  
circa	  7	  000	  m2	  

Valoare	  totală	  proiect:	  	  68	  827	  664	  EUR	  
Cofinanţare:	  	  	  	  	  	  	  25	  389	  142	  EUR	  

OBIECTIVUL  B – INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI CAPITALUL 
UMAN 



CARTIERUL	  CUNOAŞTERII	  ŞI	  INDUSTRIEI	  

OBIECTIVUL  C – DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Campus	  universitar	  

Zona	  Economică	  cu	  
Regim	  Special	  

Parcul	  Ş@inţei	  şi	  Tehnologiei	  
Białystok	  	   q  Realizat	  în	  colaborare	  cu	  oraşele:	  Magdeburg	  

(iniţiator),	  Aarhus	  (Danemarca),	  Halle/Saale	  
(Germania),	  Viena	  (Austria),	  Pireu	  (Grecia),	  
Manresa	  (Spania),	  Newcastle	  (Marea	  Britanie)	  

Proiectul	  „REDIS”	  -‐	  Restructuring	  districts	  into	  Science	  Quarters	  	  

Cofinanţat	  în	  cadrul	  programului	  URBACT	  II	  Prioritatea	  1.	  Oraşe	  motor	  al	  dezvoltării	  şi	  locurilor	  de	  muncă	  Activitatea	  2.	  Dezvoltarea	  economiei	  bazate	  pe	  inovaţie	  şi	  cunoaştere.	  	  

Perioada	  realizării:	  mai	  2008	  –	  aprilie	  2011	  

q  Analiza	  eficienţei	  modurilor	  de	  restructurare	  a	  
terenurilor	  urbane	  pentru	  transformarea	  
acestora	  în	  zone	  ale	  ş_inţei	  

q  Colaborarea	  în	  domeniul	  schimbului	  de	  
informaţie	  şi	  experienţă	  cu	  oraşele	  
implicate	  în	  procese	  de	  creare	  de	  domenii	  
ş_inţifice	  



Perioada	  de	  realizare:	  2008-‐2013	  

Costuri:	  	  cca.	  39,69	  mil	  EUR	  
Fonduri	  UE:	  cca.	  28,23	  mil	  EUR	  

dezvoltarea	  inovării	  în	  metropola	  Białystok	  	  

ac@varea	  şi	  oferirea	  oportunităţilor	  de	  colaborare	  a	  firmelor	  cu	  mediul	  ş@inţific	  şi	  de	  
cercetare	  	  

sprijinirea	  firmelor	  care	  doresc	  să	  elaboreze	  sau	  să	  implementeze	  noi	  proiecte	  inovatoare	  

punerea	  la	  dispoziţie	  de	  spaţii	  de	  laborator,	  tehnologice,	  de	  servicii	  şi	  birouri	  

servicii	  constând	  din	  punerea	  la	  dispoziţie	  de	  infrastructură	  teleinforma@că	  modernă,	  organizare	  de	  instruiri,	  etc.	  

www.bpnt.bialystok.pl	  

OBIECTIVUL  C – DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Parcul	  Ş@inţei	  şi	  Tehnologiei	  Białystok	  



Pregă@rea	  de	  terenuri	  des@nate	  inves@ţiilor,	  pentru	  sub-‐zona	  din	  Białystok	  a	  Zonei	  Economice	  cu	  
Regim	  Special	  Suwałki,	  prin	  construirea	  infrastructurii	  cât	  şi	  construirea	  sau	  refacerea	  unor	  străzi	  

OBIECTIVUL  C – DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

	  
Valoare totală	  proiect:	  11	  912	  035	  EUR	  
Valoare cofinanţare:	  	  	  	  	  10	  425	  280	  EUR	  Perioada de realizare:	  2007	  -‐	  2010	  



 

    

	  Valoare	  totală	  proiect:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  405	  107	  PLN	  
	  Din	  care	  fonduri	  europene:	  	  1	  638	  534	  PLN	  

Revalorizarea	  Grădinii	  Baroce	  a	  fam.	  
Branicki	  de	  la	  Białystok	  	  

Perioada	  realizării:	  	  2009	  –	  2011	  

„Versailles-‐ul	  din	  Podlaskie”  

OBIECTIVUL  D – CULTURĂ, SPORT ŞI TURISM 



PROMOVAREA	  REGIUNII	  PODLASKIE	  PRIN	  CONSTRUIREA	  MĂRCII	  ORAŞULUI	  
BIAŁYSTOK-‐ETAPA	  I	  

q  Crearea	   imaginii	   –	   mărcii	   oraşului,	   ca	   mod	   de	  
promovare	  

q  O	  marcă	  a	  oraşului	  ce	  a	  fost	  creată	  folosind	  
instrumentele	  şi	  tehnicile	  disponibile	  în	  arta	  
comunicării	  

q  Folosirea	  mărcii	  oraşului	  pentru	  a	  crea	  o	  
imagine	  pozi@vă	  a	  oraşului	  
	  

	  

	  	  	  	  

	  Valoare	  totală	  a	  proiectului:	  	  437	  030	  EUR	  
Valoare	  cofinanţare:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  340	  994	  EUR	  

OBIECTIVUL  D – CULTURĂ, SPORT ŞI TURISM 

Perioada realizării:	  	  2008	  –	  2010	  



Drumul	  Monumentelor	  Familiei	  
Branicki	  	  

Drumul	  Fabricanţilor	  din	  Białystok	  

Drumul	  lăcaşelor	  de	  cult	  din	  
Białystok	  	  

Calea	  Esperanto	  şi	  Mul@-‐culturală	  	  

Sporirea	  atrac@vităţii	  turis@ce	  a	  oraşului	  Białystok	  prin	  
trasarea	  şi	  marcarea	  unor	  trasee	  turis@ce:	  

Valoare totală a proiectului:	  	  	  	  	  	  328	  016	  EUR	  
Valoare cofinanţare:	          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244	  675	  EUR	  Perioada	  realizării:	  	  	  	  	  	  2011	  –	  2012	  

OBIECTIVUL  D – CULTURĂ, SPORT ŞI TURISM 
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prevenirea	  excluderii	  digitale	  a	  
locuitorilor	  oraşului	  Białystok	  

Perioada	  realizării:	  2010	  -‐	  2014	  

BIAŁYSTOK-‐UL	  	  
DIGITAL	  

q  700	  de	  case	  
q  100	  de	  unităţi	  şcolare	  şi	  centre	  de	  

ajutor	  social	  

Valoarea totală a proiectului:	  	  1	  510	  701	  EUR	  
	  Valoare cofinanţare:	  	  	          	  	  	  	  	  1	  482	  691	  EUR	  	  

                    Proiect adresat locuitorilor din Białystok: 

OBIECTIVUL  D – CULTURĂ, SPORT ŞI TURISM 

• cu venituri modeste 

• cu dizabilităţi  

• fără acces la internet 

Avantaje: 
primeşti echipamente (calculator), 

acces la internet şi instruire în 
valoare de 6500 zl. 

cunoşti oameni noi 

ai şansa unei vieţi mai 
bune 

nu rămâne în urmă, 
participă la proiect 



Sistem	  integrat	  de	  administrare	  a	  
deşeurilor	  în	  oraşul	  Białystok	  şi	  zonele	  
din	  jurul	  acestuia:	  	  

Eko	  Białystok	  

§  folosirea	  unor	  instalaţii	  moderne	  şi	  eficiente	  
de	  reducere	  a	  can_tăţilor	  de	  deşeuri	  
colectate	  şi	  de	  recuperare	  a	  energiei	  
conţinute	  de	  acestea	  

§  administrarea	  deşeurilor	  într-‐un	  mod	  care	  nu	  
pune	  în	  pericol	  locuitorii	  şi	  mediul	  

Perioada realizării:	  	  	  2007	  –	  2015	  
	  

	  	  	  	  

Valoarea totală a proiectului:	  	  114	  604	  689	  EUR	  
	  Valoare cofinanţare:	           	  	  	  	  	  	  	  	  49	  829	  157	  EUR	  

OBIECTIVUL  E – ZONA METROPOLITANĂ 



[w	  zł]	  

Dinamica	  –	  anul	  anterior	  =	  100	  

VENITURI	  OBŢINUTE	  CA	  URMARE	  A	  FINANŢĂRII	  OBIECTIVELOR	  
REALIZATE	  CU	  COFINANŢARE	  DIN	  FONDURI	  EUROPENE	  ÎN	  PERIOADA	  

2007-‐2013	  



[w	  zł]	  

SUME	  DESTINATE	  INVESTIŢIILOR	  ÎN	  ORAŞ,	  	  
INCLUSIV	  FONDURILE	  EUROPENE	  PENTRU	  INVESTIŢII	  

Sume investite  Fonduri europene pentru investiţii 



locul	   6	   în	   Polonia	   la	   folosirea	   fondurilor	   europene,	   la	   categoria	   oraşelor-‐raion	   –	   clasament	  
„Rzeczpospolita”	  2013	  
	  
locul	  4	  în	  rândul	  oraşelor	  reşedinţă	  de	  judeţ	  la	  inves@ţiile	  în	  infrastructură	  –	  clasamentul	  publicaţiei	  
„Wspólnota”,	  2013	  
	  
locul	  5	  pentru	  primarul	  oraşului	  Białystok	  în	  clasamentul	  primarilor	  de	  oraşe	  alcătuit	  de	  „Newsweek	  
Polska”,	  	  2013	  
	  
locul	  3	  în	  clasamentul	  Oraşelor	  Prietenoase	  cu	  Şoferii	  2013,	  conform	  „Auto	  Świat”	  	  
	  
locul	   6	   în	   clasamentul	   Comuna	   de	   nota	   5!	   (nota	   maximă	   în	   Polonia.	   n.t.),	   Agenţia	   Poloneză	   de	  
Informaţii	  şi	  Inves@ţii	  Externe,	  2012	  

BIAŁYSTOK-ul PREMIAT  

Clasamente selectate	  



POLAND 

Mulţumesc pentru atenţie! 
Urząd	  Miejski	  w	  Białymstoku	  

ul.	  Słonimska	  1	  
15-‐950	  Białystok	  
tel.	  +48	  85	  869	  60	  02	  	  	  	  	  	  	  	   	  fax	  +48	  85	  869	  62	  65	  
www.bialystok.pl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  prezydent@um.bialystok.pl	  


