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Reabilitare și dotare cu echipament didactic Școala
Gimnazială nr. 2, Uricani, sala de sport aferentă Școlii nr.2,
reabilitare tronsoane str. Al. Brazilor, amenajare loc de
joacă parc, bl 13
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI / Cod SMIS: 125743
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il reprezinta creșterea calității vieții locuitorilor prin
îmbunătățirea serviciilor educaționale și îmbunătățirea spațiilor publice urbane.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.creșterea gradului de participare a copiilor/elevilor la nivelul educației timpurii și a învățământului
obligatoriu, reducerea abandonului școlar, creșterea nivelului de promovare la finalul ciclurilor educaționale.
2.Dezvoltarea infrastructurii reacreative în vederea dezvoltării relațiilor interpersonale, dezvoltarea
capacității de integrare socială.
3.Creșterea atractivității orașului prin îmbunătățirea spațiilor publice urbane.
4.Dezvoltarea posibilităților de petrecere a timpului liber, de recreere, de educație extrascolară.
Rezultatele proiectului:
Creșterea acccesului, calității și a atractivității educației, ducând astfel la creșterea ratei de participare
la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare
de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri de educație.
Data semnării contractului de finanțare: 06.08.2020
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 06 August 2020- 10 Decembrie 2023
Valoarea totală a contractului de finanțare: 16.899.347,90 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 14.364.445,71 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.196.915,21 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 16.561.360,92 lei

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020
Denumirea scurtă este: Regio 2014-2020
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