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Lansare proiect: „Construcţie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr. 10, municipiul Orăştie”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ –Teritorială
Municipiul Orăştie în calitate de Beneficiar, au semnat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4100/05.04.2019,
pentru proiectul „Construcţie şi dotare creşă nouă, strada Luminii, nr. 10, municipiul Orăştie”.
Numele programului: Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusive în formare profesională, pentru
dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi
formare
Obiectivul specific 10.1 – Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului
antepreşcolar şi preşcolar;
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii
participării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin construirea unei creşe noi în municipiul Orăştie, situată
pe strada Luminii, nr. 10.
Grupul ţintă al proiectului: 27 copii de vârstă antepreşcolară
Valoarea totală a proiectului: 3.499.553,74
Valoarea finanţării nerambursabile: 947.909,65
Valoarea contribuţiei proprii: 19.345,10
Valoarea totală neeligibilă: 2.532.298,99
Durată implementare proiect: 51 de luni, respectiv de la 29.12.2017 - 28.02.2022
Cod SMIS 2014+: 121603
Persoană de contact: Oltean Ioana Mihaela, manager proiect
Tel./e-mail: 0254-241300/0730601870/ mihapirva@yahoo.com
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