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Comunicat privind proiectul 'Gradinita PP33 - Extindere...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12646

&bdquo;Gradinita PP33 &ndash; Extindere gradinita existenta în regim de înaltime P+1E+M, reparatii si
reabilitare termica corp existent&rdquo; - COD SMIS 121232
Contractul de finantare nr. 4481/25.06.2019
, semnat între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice &ndash; în calitate de Autoritate de
Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest - Organism Intermediar si Municipiul Timisoara în calitate
de beneficiar.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale a Gradinitei P.P
nr.33 în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata
fortei de munca.
În ceea ce priveste încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al prioritatii de investitii 4.4, acest
fapt se confirma prin crearea unei infrastructuri care sa asigure accesul la servicii educationale calitative, astfel
încât parintii sa poata participa ca si forta de munca pe piata; în acest context reabilitarea/extinderea Gradinitei
PP33 în Municipiul Timisoara va asigura atât cresterea numarului de locuri în gradinitele de stat, cât si
oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârsta prescolara. Dat fiind acest proiect, parintii copiilor
- 201 copii din care 60 copii prin crearea a 3 grupe noi, îsi vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel
încât acestia vor contribui la activitatea economica si productivitatea fortei de munca, iar copiii acestora îsi vor
realiza bazele construirii abilitatilor sociale si a capacitatii de integrare sociala.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Extindere gradinita existenta în regim de înaltime P+1E+M, reabilitare termica corp existent;
2. Cresterea numarului de prescolari care vor beneficia de un proces educational de calitate, la cele mai
ridicate standarde, precum si a gradului de satisfactie al utilizatorilor spatiilor si dotarilor din cadrul Gradinitei
P.P nr.33 din Timisoara;
3. Cresterea atractivitatii procesului educational prin îmbunatatirea conditiilor de confort, siguranta si
accesibilitate în cadrul unitatii de infrastructura educationala.
Perioada de implementare 25.06.2019 &ndash; 31.10.2021
Valoarea totala a proiectului este - 3.894.963,18 lei
Din care:- FEDR (85%)
&ndash; 3.310.718,71 lei
- Bugetul national (13%) &ndash; 506.345,21 lei
- Beneficiar (2%)
&ndash; 77.899,26 lei

&ldquo;Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam
sa vizitati www.fonduri-ue.ro&rdquo;.
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