“Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii.
Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Gradinita.
Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt”
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Oras Draganesti-Olt, în calitate de Beneficiar,
implementează proiectul “Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii.
Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Gradinita. Reabilitare si modernizare parc
orasenesc Draganesti-Olt”, cod MySMIS 125827, finanțat prin Regio - Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 “Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, prioritatea
de investiție 9b “ Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale”.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii si imbunatatirea sistemului de invatamant
prin oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv - educativ in orasul DraganestiOlt pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii
populatiei prescolare si scolare la procesul educational. Astfel proiectul propus este concordanta cu
obiectivul specific al prioritatii de investitii 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele
mici si mijlocii din Romania.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 78000;
2. Cresterea numarului de beneficiari ai caminului pentru copii dupa finalizarea proiectului;
3. Cladiri cu functii educationale (camin de copii si gradinita) construite/extinse/finalizate/
modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 2;
4. Cresterea numarului de beneficiari ai gradinitei dupa finalizarea proiectului;
5. Cresterea beneficiariilor directi ai spatiilor publice urbane modernizate/reabilitate.
Rezultate asteptate:
1. Rezultatele asteptate pentru Caminul de copii nr. 20A, Str. Capitan Draganescu sunt urmatoarele:
- Participantii la procesul educational in unitatea de infrastructura modernizata/reabilitata/dotata
obiect al proiectului (numar persoane): 92;
- Cladiri cu functii educationale(camin de copii) modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 1.
2. Rezultatele asteptate pentru Gradinita nr. 107B, Str. Nicolae Titulescu sunt urmatoarele:
- Participantii la procesul educational in unitatea de infrastructura modernizata/reabilitata/dotata
obiect al proiectului (numar persoane): 107;
- Cladiri cu functii educationale(gradinita) modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 1.
3. Rezultate asteptate pentru parcul orasenesc:
- Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (numar
persoane): 11808;
Dintre care: persoane apartinand categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilitati: 599;
- Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp): 78000.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în
calitate de Organism Intermediar la data de 31.05.2019.

Proiectul se derulează în Orasul Draganesti-Olt, Județul Olt, în perioada de implementare 01.07.201831.03.2021, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 15.436.619,73 lei, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 11.945.147,81 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 1.826.904,96 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 281.062,30 lei.

Date de contact:
Oprisan Florentina, Manager de proiect, Tel: 0758116685, E-mail: serviciubuget@draganesti-olt.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

