Descrierea proiectului
Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale
destinate activitatilor educative , culturale si recreative
Cod SMIS proiect: 126112
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: Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale
destinate activitatilor educative , culturale si recreative
Contract finanțare nr. 5238/06.04.2020
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Calarasi.
Loc de implementare: Scoala gimnaziala nr.7, Calarasi / str. Oborului
Adresa: Strada Oborului si str. Oborului nr.9 , telefon/fax: -, e-mail - .
Data de începere a implementarii proiectului: 06.04.2020
Data finalizării proiectului: 30.10.2022
Valoarea totală a proiectului: 4.578.544,65 lei
Valoarea eligibila a proiectului: : 4.578.544,65 lei , din care:
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 3. 891. 762, 96 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 595. 210,79 lei;
- Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 91. 570, 90 lei
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 Caramidari din municipiul Calarasi
Obiective specifice ale proiectului:
1. Regenerarea fizica a cartierului Cărămidari din municipiul Calarasi prin imbunatatirea mediului
construit;
2. Reducerea numarului populatiei aflata in risc de excluziune sociala in cartierul Cărămidari prin
investii in dezvoltarea functiilor sociale si comunitare si consolidarea coeziunii sociale;
3. Crearea unui climat social pozitiv pentru participarea sociala a grupurilor vulnerabile prin cresterea
tolerantei, reducerea discriminarii si cresterea increderii in instituþiile care asigura servicii sociale
integrate la nivel comunitar;
4. Asigurarea unui cadru construit adecvat pentru organizarea de activitati sportive, educationale,
culturale, activitati extracurriculare stimulative si recreative care sa contribuie la formarea intelectuala
si fizica a elevilor, la promovarea incluziunii sociale , la atragerea copiilor din zona Cărămidari catre
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sistemul de invațamant prin cresterea prezentei zilnice si a participarii scolare dar si la educarea
parintilor
Rezultate asteptate
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): 6094.00
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): 652,10

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/

UAT Municipiul Călărași
Calarasi, Str. Bucuresti, Nr. 140A, tel: 0242 311005, fax: 0242 318574, email:office@primariacalarasi.ro

