ANUNȚ DE PRESĂ
Data: 02.09.2019
Proiect
“Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitaţilor defavorizate din
Zona Gutenberg, Municipiul Oradea”
Primaria Municipiului Oradea implementează începând cu data de 13.03.2019, data semnării contractului de
finanțare, proiectul cu titlul „Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din zona Gutenberg,
Municipiul Oradea”, cod SMIS 120608. Valoarea totală a proiectului este de 7.449.335,12 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR este de 6.287.887,43 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 961.676,89
lei.
Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, strada Calea Clujului nr. 188 începând cu data de 01.10.2017
până la data de 31.03.2021.
Obiectivul general al proiectului de investiție este îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii
marginalizate din zona Gutenberg, municipiul Oradea, în vederea promovării coeziunii sociale şi asigurarea de servicii
sociale de calitate, prin crearea unui centru de zi pentru copiii proveniţi din comunităţi marginalizate şi modernizarea
străzilor adiacente.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea numărului de persoane din comunitatea marginalizată Gutenberg care vor beneficia de serviciile sociale ale
Centrului de zi cu o capacitate de 60 de locuri precum şi de activităţile educative, culturale si recreative, socio-culturale
care se vor desfăşura în sala multifuncţională destinată utilizării publice.
2. Consolidarea coeziunii sociale a populaţiei din zona Gutenberg prin promovarea investiţiilor în dezvoltarea funcţiilor
sociale şi comunitare respectiv construirea clădirii care va adăposti Centru de zi precum şi a sălii multifuncţionale pentru
activităţi educative, culturale si recreative, socio-culturale, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice, în
suprafaţă construită de 1258,60 mp.
3. Îmbunătăţirea nivelului de trai în zona defavorizată Gutenberg din Oradea şi diminuarea tendinţelor de declin social si
economic prin modernizarea infrastructurii străzilor adiacente Centrului de zi, respectiv Str. Arabilor, Str. Ion Busitia, Str.
Thomas Mann în suprafaţă de 4903,08 mp.
Persoană de contact: Ardelean Claudia
Telefon: 0722159410
Email: clauardelean@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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