DESCRIERE PROIECT
Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada
Cod SMIS proiect: 126041
Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale
Titlul proiectului: „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada”
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Str. Violonist Ion Voicu, nr.30 si str. Violonist Ion Voicu
Data de începere a proiectului: 08.10.2019
Data finalizării proiectului: 30.06.2022
Contract finantare: 4828/08.10.2019
Valoarea totală a proiectului: 2,359,425.55 lei
Valoare eligibila a proiectului : 2,359,425.55 lei, din care :
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 2.005.511,71lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 306.725,33 lei;
- Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 47.188,51 lei
Proiectul propune:
A. Construirea unei cladiri destinate utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative
in zona marginalizata Livada.
Se propune realizarea unui corp indepedent de cladire (regim de inaltime parter ), avand in plan forma
dreptunghiulara de 22.9 0x11.35 m ,o suprafata construita / desfasurata de 247,75 mp.
B. Modernizarea strazii Violonist Ion Voicu, strada secundara care asigura accesul la cladirea ce se va
realiza prin proiect
Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4
– Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Obiectiv general proiect - Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii
marginalizate Livada din municipiul Calarasi
Obiective specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1: Regenerarea fizica a cartierului Livada din municipiul Calarasi prin imbunatatirea
mediului construit;
Obiectiv specific 2: Reducerea numarului populatiei aflata in risc de excluziune sociala in cartierul
Livada prin investii in dezvoltarea functiilor sociale si comunitare si consolidarea coeziunii sociale ;
Obiectiv specific 3: Asigurarea oportunitatatii pentru membrii comunitatii de a-si dezvolta întregul
potential, indiferent de originea sociala, prin dotarea lor cu abilitaþile, cunostințele si experiența

2

necesare pentru a-si atinge pe deplin acest potențial, pentru a se forma ca persoane cu încredere în
sine si în forþele proprii, cetateni responsabili si contribuabili la dezvoltarea societatii
Obiectiv specific 4: Crearea unui climat social pozitiv pentru participarea sociala a grupurilor
vulnerabile prin cresterea toleranței, reducerea discriminarii si cresterea increderii in institutiile care
asigura servicii sociale integrate la nivel comunitar
Rezultate așteptate
1. Populaţia care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a
comunităţilor marginalizate din municipii reşedinţă de judeţ/nr. persoane
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2525
2. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m:
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 3630.25
3. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/mp
Valoare la începutul implementării proiectului : 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 247.75
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi:
 www.fonduri-ue.ro.
 site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro
 pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/
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