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Data: Ianuarie 2019

Lansare proiect: „Extinderea, modernizarea şi dotarea Grădiniței
cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăștie”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Unitatea Administrativ –Teritorială Municipiul
Orăştie în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanţare nerambursabilă nr.
3238/02.10.2018, pentru proiectul „Extinderea, modernizarea şi dotarea Grădiniței cu Program Prelungit, strada Luncii, Municipiul Orăştie”.
Numele programului: Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de investiţii 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusive în formare profesională, pentru dobândirea de competențe ș iînvățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;
Obiectivul specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea
calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces educațional la standard europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin extinderea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit situată în municipiul Orăștie, str. Luncii, nr.
8. Intervențiile asupra funcțiunilor constau în reconfigurarea funcţional necesară pentru a adapta
construcția existentă la nevoile actuale ale municipiului Orăștie, respectiv o grădiniță cu program
prelungit cu o capacitate de 30 de copii.
Grupul țintă al proiectului: 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani și personalul didactic
(educatorii)
Valoarea totală a proiectului: 2.740.680,23 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 1.053.937,95 lei
Valoarea contribuţiei proprii: 21.508, 94 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile: 1.665.233,34 lei
Durată implementare proiect: 38 de luni, respectiv de la 02.10.2018 – 30.11.2021
Cod SMIS 2014 : 121605
Persoană de contact: Vasiu Ramona Diana, manager proiect
Tel./e-mail: 0734700653 / ramona_tandau@yahoo.com

Date de contact:
OVIDIU LAURENŢIU BĂLAN, PRIMAR MUNICIPIULUI ORASTIE
Tel. 0254-241513 • Fax: 0254-242560 • E-mail: primaria@orastie.info.ro,
dezvoltarelocalaorastie@yahoo.com • www.orastie.info.ro
Investim în viitorul tău! Proiect coﬁnanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro

|

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

