REALIZAREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL BUZĂULUI
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila a semnat contractul de finanțare nr.5066 în data de 28.01.2020
pentru implementarea proiectului „Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”, cod SMIS 128856, prin Programul
Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4- Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de
muncă.
Prin implementarea proiectului va fi construită o creșă nouă în Municipiul Brăila, Str.Nicolae Titulescu nr.119,
creând astfel condițiile adecvate pentru desfășurarea unui proces modern de educație timpurie antepreșcolară, precum și
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copiii din comunitatea brăileană și sprijinirea părinților în vederea revenirii în cel
mai scurt timp pe piața forței de muncă.
Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura o infrastructură educațională adecvată desfășurării
procesului educațional, ceea ce va avea drept rezultat accesul la o educație timpurie de calitate pentru 70 de copii, grupați
pe categorii de vârstă în 8 săli de grupă.
Obiectivele specifice ale proiectului, așa cum sunt definite în contractul de finanțare, sunt:
- construirea unei creșe și asigurarea tuturor instalațiilor funcționale, care să corespundă standardelor impuse de legislația
în vigoare;
- dotarea cu echipamente necesare funcționării în bune condiții a imobilului;
- asigurarea accesului la educație timpurie antepreșcolară pentru 70 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani.
Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, respectiv între data de 05.06.2018 și 31.08.2023,
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.
Valoarea totală a proiectului este de 6.038.903,06 lei cu TVA, din care:
Valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)- 2.171.081,22 lei;
Valoarea nerambursabilă din bugetul național- 332.047,72 lei;
Valoarea contribuției beneficiarului- 3.535.774,12 lei, din care:
• cofinanțare la cheltuielile eligibile- 51.084,26 lei;
• valoarea cheltuielilor neeligibile - 3.484.689,86 lei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
https://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

