INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului:
Centru Multifuncțional „Arta”- Iţcani
Cod SMIS 120165
Beneficiar:
UAT Municipiul Suceava
Scopul proiectului:
Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din
cartierul Ițcani al Municipiului Suceava reședință de județ.
Obiectivele proiectului:
1. Reabilitarea clădirii fostului cinematograf din cartierul Ițcani și transformarea acesteia
într-un complex multifuncțional având destinație utilizării publice pentru activități educative,
culturale și recreative, socio-culturale în vederea dezvoltării durabile și echilibrate a
municipiului Suceava. Prin realizarea centrului multifuncțional modern și a spațiilor
administrative necesare se vor asigura următoarele funcțiuni:
 sala polivalentă pentru cinema, spectacole, conferințe, prin modernizarea sălii de
cinema existente;
 anexe pentru participanții la manifestări (vestiare pe sexe cu grupuri sanitare) în
legătură cu scena sălii polivalente;
 anexe pentru public (garderoba, hol foaier, grupuri sanitare);
 anexe tehnice pentru spectacole;
 spații pentru consiliere și informare a persoanelor victime ale violenței în familie;
 spații pentru activități sociale, educative recreative, educaționale;
 spații pentru centru educațional – lectură carte, consiliere educativă, documentare
(internet);
 spații tehnice centrala termică și ventilație;
 grupuri sanitare pentru public și personalul administrativ, dimensionate pentru diferite
zone funcționale.
Aria utilă totală a clădirii propuse prin proiect este de 939,30 mp.
2. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (spații verzi, zona pietonala, acces
carosabil).
Spațiile deschise create sau reabilitate prin proiect în zona urbana marginalizată constau în
accesele pietonale și auto la obiectiv, parcare și un spațiu verde.
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Rezultate așteptate:
1. Clădire destinată utilizării publice pentru desfășurarea de activități educative,
culturale și recreative, socio-culturale pentru îmbunătățirea serviciilor publice de
bază, inclusiv dotarea cu echipamente specifice.
Valoarea la începutul implementării proiectului (0 mp - clădire deteriorată,
nefuncțională).
Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului: Clădire reabilitată,
modernizată și dotată, cu suprafață construită desfășurată de 1.156,20 mp.
2. Numărul total de persoane care locuiesc în zona urbana marginalizata vizată de
proiect este de 2.232 persoane.
Valoarea la începutul implementării proiectului: 2.232 persoane.
Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului: 2.232 persoane.
3. Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană marginalizată vizată de proiect
(spații verzi, zona pietonala, acces carosabil).
Valoarea la începutul implementării proiectului: 0,00 mp:
Valoarea estimata la finalizarea implementării proiectului: 654,50 mp,
Din care:
Spatii verzi = 77,00 m2
Pietonal = 174,00 m2
Carosabil = 403,50 m2
4. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și
socială a comunităților marginalizate din municipiul Suceava.
Valoarea la începutul implementării proiectului: 2.232 persoane.
Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului: 2.232 persoane.
5. Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m2:
Valoarea la începutul implementării proiectului: 0,00 m2.
Valoarea estimată la finalizarea implementării proiectului: 654,50 m2.
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Data de începere: 17.05.2019
Perioada de implementare: 17.05.2019 – 31.05.2022
Valoare contract de finanțare:
6.425.130,49 lei cu TVA, din care:
-

ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 5.450.071,16 lei (85%);

-

ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 833.540,29 lei (13%);

-

contribuție proprie a beneficiarului: 128.236,97 lei (2%);

-

cheltuieli neeligibile: 13.282,07 lei.

Manager de proiect și date de contact:
Dan DURA
Șef Serviciu Integrare și Strategii de Dezvoltare
Tel: 0230/212.696 int. 117
Fax: 0230/520.593
Email: dandura@primariasv.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați:
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/ro/
https://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro/
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