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Editorial 

Dragă cititor,  
Proiectul SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) 
s-a născut din nevoia comună a regiunilor, orașelor și organizațiilor private din 
Europa de a lucra în domeniul mobilității școlare și de a dezvolta o strategie de 
success care să fie sustenabilă. Suntem din Spania, Italia, Olanda, România, 
Polonia, Suedia și Austria.  
 
INTERREG EUROPE ne-a oferit cadrul potrivit pentru a lucra în comun și pentru a 
împărtăși soluții bune pentru această provocare comună. 
 
AFLAȚI despre acest proiect: în această primă ediție cunoșteți unul dintre 
partenerii noștri, orașul Brașov (România) și membrii Echipei de Management a 
Proiectului, FGM-AMOR (Austria), Reggio Emilia (Italia) și Girona (Spania).  
 

URMĂRIȚI-NE și vom 
împărtăși cu voi toate 
cunoștințele și experiențele 
pe care le colectăm din 
schimbul de informații intre 
parteneri privind 
infrastructura mobilității 
școlare, educația și 
conștientizarea, 
organizarea și informarea, 
comunicarea și 
participarea.   
 
DESCOPERIȚI cum lecțiile 
învățate vor fi implementate 
de fiecare regiune printr-un 

Plan de Acțiune Regional.   
La fiecare șase luni va fi lansat un buletin informativ. Suntem convinși că School 
Chance este cea mai bună șansă de a motiva și consolida acum mobilitatea școlară 
și, într-un viitor apropiat, cea globală.  
Sperăm că știrile noastre vor fi utile pentru provocările dumneavostră privind 
mobilitatea. 
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Despre proiect  

 
 

School Chance  School Change este un proiect de cooperare regională, finantat de 
Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE, pe axa prioritară   Low Carbon 
Economy. Proiectul a început în Ianuarie 2017 și vom vedea partenerii lucrând 
împreună 5 ani, până în Decembrie 2021. 
   
Scopul principal al acestui proiect este reducerea emisiilor de carbon generate de 
mobilitatea școlară.  
Cercetările din diferite țări ale Uniunii Europene arată că transportul copiilor la 
școală cu mașina personală variază de la 30 la 60% în funcție de țără și tipul unității 
de învățământ.  
În zille noastre, traficul școlar reprezintă aproximativ 15% din traficul total la nivel 
urban, contribuind la creșterea problemelor privind mobilitatea, poluarea și 
sănătatea. School Chance  se va concentra pe politicile care sprijină moduri de 
transport curat și promovează comportamentele alternative pentru 
mobilitatea copiilor de la și la școală, lucrând pentru a dezvolta un set unitar 
de instrumente pentru integrarea strategiilor de mobilitate școlară, la nivel 
regional. Partenerii vor lucra împreună și vor învăța unii de la alții cum să 
încurajeze transportul la școală în siguranță, sănătos, autonom și sustenabil.  
 
School Chance a adunat 8 parteneri din 7 țări europene a căror scop comun este 
influențarea și îmbunătățirea politicilor pentru mobilitatea copiilor.  
 
Proiectul va fi dezvoltat în două faze: în prima fază, partenerii vor schimba bune 
practice prin realizarea unor vizite de studiu, traininguri tematice, transfer de 
informații prin workshop-uri și implicarea la nivel local a grupurilor de stakeholder 
care vor lua parte la realizarea activităților din proiect și schimbul de experiențe.  
Această fază va dura 3 ani și are ca scop realizarea Planului de Acțiune Regional 
privind mobilitatea școlară. A doua fază, care va dura 2 ani, va fi dedicată 
implementării, monitorizării și evaluării Planului de Acțiune Regional.  
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Faceți cunoștință cu echipa de management a 
proiectului 
Municipalitatea Girona împreună cu Regio Emilia și cu partenerul consultativ Austrian 
Mobility Research contituie echipa de management și va gestiona managementul, 
activitățile de comunicare și învățare în proiectul School Chance. Ei au răspuns la 
câteva întrebări pentru a explica mai bine cum vor lucra în următorii ani pentru a avea 
un proiect de success. 
Haideți să-i cunoaștem! 
 
Municipalitatea Girona 

 
 
 
 
 

 
 Despre ce e vorba în School Chance? 
 Cum se va implica în proiect 

Municipalitatea din Girona? 
 Care este rolul Partenerului Principal în 

acest proiect European ? 
Găsiți mai multe răspunsuri pe site-ul 
nostru!  
 
 

Municipalitatea Reggio Emilia   
 De ce este important pentru orașul vostru 

să facă parte din School Chance și cum 
va contribui la el? 

 Cum se va realiza comunicarea 
proiectului?  

Găsiți mai multe răspunsuri pe site-ul 
nostru! 
 
 

Austrian Mobility Research  
 Care este rolul vostru în proiect? 
 Care sunt pașii principali pentru partenerii 

din proiect în procesul privind schimbul de 
experință ? 

Găsiți mai multe răspunsuri pe site-ul 
nostru! 
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Detalii despre partenerii School Chance  
 Brasovul este principal destinație turistică de 

iarnă din România. Situat în centrul țării, la 
160 de km nord de capitala București, 
Brașovul este considerat ca fiind cel mai 
frumos oraș din România  
Faceți click aici pentru a afla mai multe 
detalii despre Brașov și activitatea acestuia 
în proiectul School Chance! 

Știri de la parteneri 
 
School Chance face primii pași în 
Reggio Emilia  
Au fost organizate trei întâlniri în primul 
semestru pentru a atinge diferite obiective: 
factorii de decizie politici, departamentele 
municipalității implicate în activitățile 
proiectului și stakeholderioi externi care 
vor forma Grupul Local al Stakeholderilor. 
Citiți mai mult  

 

 
Proiectul în continuare și Evenimente Europene  
 A doua întâlnire a Grupului de management a proiectului și trainingul thematic 

pe partea de comunicare Gdansk (Poland) 17-19 Octombrie 2017  
 Velo-City, Arnhem Nijmegen (Olanda), 13-16 Iunie 2017 
 Sustainable Energy Week, EU-wide, 19-25 Iunie 2017 
 CIVITAS Forum Conferință, Torre Vedras (Portugalia) 27-29 Septembrie 2017 
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https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1164/focus-on-school-chance-partners-brasov/
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PARTENERI & CONTACTE 
 
 
Partenerii proiectului 
 
 Municipalitatea din Girona (ES) – Partenerul principal 
 Municipalitatea din Reggio Emilia (IT) 
 Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT) 
 Guvernul Regional din Cataluña (ES) 
 Municipiul Utrecht (NL) 
 Municipalitatea din Gävle (SE) 
 Municipiul Gdansk (PL) 
 Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (RO) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați coordonatorul de proiect din Municipiul 
Girona  
Dna Maria Mercedes Teixidor 
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat  
 
www.interregeurope.eu/schoolchance  

 
            facebook.com/schoolchance 
 
            twitter.com/schoolchance 
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