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Comunicat privind proiectul 'Construc&#539;ie cladire c...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12649

&bdquo;Construc&#539;ie cladire cu destina&#539;ia Cre&#537;a, str. Cocea&rdquo;, COD SMIS
125504

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este urmarirea caracterului central al dezvoltarii urbane durabile constituit de
finantarea proiectelor de dezvoltare urbana în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) ce
abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie
cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana.
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 construirea unei crese în
Municipiul Timisoara va asigura atât cresterea numarului de locuri în cresele de stat, cât si oferirea serviciilor
calitative de îngrijire a copiilor de vârsta anteprescolara. Dat fiind acest proiect, parintii copiilor (38) 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.
Obiectivul general
al proiectului vizeaza asigurarea accesului la educatia anteprescolara, în vederea asigurarii unor rezultate
educationale mai bune în paralel cu promovarea participarii si reintegrarea parintilor pe piata muncii în
municipiul Timisoara. Prin actiunile sale, obiectivul general al proiectului se încadreaza în obiectivul specific
4.4 întrucât propune cresterea calitatii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie
si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca în cadrul Programului Operational Regional (POR)
2014-2020, prin construirea unei crese noi, Municipiul Timisoara va contribui atât la cresterea capacitatii
sistemului educational anteprescolar care în prezent este deficitar din acest punct de vedere, cât si la cresterea
calitatii acestuia prin oferirea unei infrastructuri noi care va putea gazdui un numar de 38 de copii de vârsta
anteprescolara.
Proiectul se afla înscris în Documentul Justifiativ pentru Finantarea din Fonduri Europene Structurale si de
Investitii (DJ FESI), pe lista prioritara de fise de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.4 la pozitia nr. 3.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea unei crese cu o capacitate de 38 de copii de vârsta anteprescolara.
2. Dotarea cresei cu echipamente necesare desfasurarii activitatilor specifice, inclusiv pentru activitatile de
întretinere (prepararea hranei, curatenie si igiena, etc)
3. Angajarea de personal calificat pentru realizarea activitatilor specifice educatiei copiilor, pentru prepararea
hranei, pentru întretinerea curateniei si igienei precum si pentru conducerea si administrarea acestuia. (19
persoane)
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4. Reintegrarea parintilor pe piata muncii mai repede de împlinirea a 3 ani de la data nasterii copiilor;
Perioada de implementare 09.07.2019 &ndash; 31.07.2022
Valoarea totala a proiectului este: - 7.774.265,68 lei
Valoarea totala eligibila:
- 1.361.497,06 lei
Din care: - FEDR (85%)
- 1.157.272,50 lei
- Bugetul national (13%) - 176.994,61 lei
- Beneficiar (2%)
- 27.229,95 lei
Valoarea totala neeligibila:
- 6.412.768,62 lei

&ldquo;Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam
sa vizitati www.fonduri-ue.ro&rdquo;.
Programului Operational Regional 2014-2020
, www.inforegio.ro
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