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Lansare proiect „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin
Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren de
sport”

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Turceni, județul Gorj este beneficiarul proiectului cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii
populatiei Orasului Turceni, judetul Gorj prin Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Stramba-Jiu si Realizare teren
de sport”, cod SMISS 123584, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea
regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele
mici şi mijlocii din România.
Contractul de finanțare nr. 4036 a fost semnat la data de 19.03.2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operațional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii Orașului Turceni,
respectiv 157 de elevi/preșcolari prin extinderea/reabilitare/modernizare și dotarea unei unități de infrastructură educațională cu
învățământ obligatoriu și preșcolar și pentru 8052 de persoane prin construirea a 2 facilități sportive și recreaționale de mici
dimensiuni (teren de sport multifuncțional și alee pietonală de acces către acesta).
Obiectivele specifice ale proiectului :
1. Accesul a 157 participanți la procesul educațional în unitatea de infrasctructură extinsă/modernizată/reabilitată/dotată.
2. Accesul a 8052 beneficiari direcți la spațiile publice urbane construite/modernizate/reabilitate, în termen de 25 de luni de
la semnarea contractului de finanțare, din care 1141 persoane aparținând categoriilor vulnerabile/defavorizate și 95 de
persoane cu dizabilități.
3. Extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea unei clădiri cu funcții educaționale (Corp A-învățământ obligatoriu), în
termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 121 copii, din care toți aparținând categoriilor
vulnerabile (conform nr.18/2017), în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.
4. Modernizarea/reabilitarea/dotarea unei clădiri cu funcții educaționale (Corp B- învățământ preșcolar), în termen de 25 de
luni de la semnarea contractului de finanțare pentru 36 de copii, din care toți aparținând categoriilor vulnerabile (conform
nr.18/2017), în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.
5. Construirea a 0,132 km lungime și 445 de mp trasee/zone pietonale, în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de
finanțare pentru 8052, din care 1141 persoande aparținând categoriilor vulnerabile/ defavorizate și 95 de persoane cu
dizabilități.
6. Construirea unui teren de sport multifuncțional, termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare pentru
8052, din care 1141 persoande aparținând categoriilor vulnerabile/ defavorizate și 95 de persoane cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 5,048,194.35 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 5,048,194.35 lei din care:
4.290.965,20 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%)
656.265,23 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%)
100.963,92 lei cofinanțare eligibilă din bugetul local al UAT Orasul Turceni (2%)
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv între data de 01.05.2018 și data de 30.04.2021.
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