LANSAREA PROIECTULUI EUROPEAN
“Servicii Inteligente Urbane prin Standarde Omogene în Infrastructură Publică penru o mai
mare Eficiență Energetică”
- BANATSMART-

Lansarea Primului Proiect din Judetul Timis Privind Iluminatul Inteligent “Servicii Inteligente
Urbane prin Standarde Omogene în Infrastructură Publică penru o mai mare Eficiență Energetică” –
BANATSMART, in cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Tranfrontalieră România-Serbia
a avut loc atat in localitatea Plandiste, in data de 11.10.2017, cat si in Timisoara in data de
13.10.2017.
Perioada de implementare : 15 Iulie 2017 – 15 Iulie 2019
Valoarea proiectului: 1.631.506,80 Euro din care orasului Recas ii revin 779.841 EURO
Partnerii acestui proiect sunt: Orașul Recas si Asociația pentru Managementul Energiei Timis
(parteneri romani), Comuna Plandiste (Partener lider ) si Agenția Regională pentru Dezvoltare Banat
din Zrenjanin – Serbia.
Obiectivul general: îmbunătățirea sistemului de iluminat public în zona transfrontalieră, bazată pe
standarde similare, creșterea eficienței energetice și reducerea poluării.
Obiectivele specifice : Stabilirea unui sistem comun de monitorizare a economiei de energie în cele
două municipalități transfrontaliere  Reducerea consumului de energie în sistemul de iluminat public
și reducerea cheltuielilor cu energia a municipalităților  Creșterea gradului de conștientizare despre
economia de energie și utilizarea energiilor regenerabile în zona transfrontalieră.
Rezultatele principale ale proiectului :
-

sistem de iluminat public implementat in Muncipalitatea Plandiște, Serbia
sistem de iluminat public implementat in Orasul Recaș, România
sistem de management si monitorizare a consumului, implementat în România
sistem de management si monitorizare a consumului, implementat în Serbia
Elaborarea unui Ghid Transfrontalier pentru utilizarea optimă a iluminatului public
Plan de Acțiune pentru creșterea eficienței in iluminatul public
Desfășurarea a 2 mese rotunde
Desfășurarea a 6 seminarii .
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