Comunicat de presă

Data: 19.04.2019

Lansare proiect: “Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Grădiniței
cu program prelungit Albă ca Zăpada, loc. Beclean”
Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare
nerambursabilă nr. 4092/04.04.2019, Cod SMIS 124367, pentru proiectul “Reabilitarea, extinderea, modernizarea și
dotarea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit Albă ca Zăpada, loc. Beclean”.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 –
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv
în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel
dedicat învățământului obligatoriu”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de educație aferente Grădiniței cu
program prelungit Albă ca Zăpada, structură a Școlii Gimnaziale „Grigore Silași”, pentru asigurarea unui proces
educațional la standarde europene și a creșterii participării populației preșcolare la procesul educațional.
Obiectivele specifice vizează asigurarea unor servicii educaționale adecvate, pentru toți copii, prin modernizarea
și reabilitarea infrastructurii preșcolare, fiind prevăzute lucrări de reabilitare, modernizare și extindere la corpul existent
de clădire, amenajări exterioare pentru procesul educațional, construirea unor spații de joacă; dotarea cu echipamente
didactice moderne, inteligente și cu aplicabilitate practică; asigurarea condițiilor necesare unui sistem educațional
performant prin creșterea nivelului de confort și siguranță; amenajări exterioare conexe procesului școlar.
Valoarea totală a proiectului este de 6.365.913,68 lei, din care valoarea nerambursabilă POR: 6.187.679,11 lei.
Data începerii proiectului: 04.04.2019
Data finalizării proiectului: 31.08.2020
Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,
Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro
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