INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului:
“Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava”
126613

SMIS

Beneficiar:
UAT Municipiul Suceava
Obiectivele si Rezultate
Municipiul Suceava implementează în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa
Prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.4 „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”
proiectul “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava”
SMIS 126613
Obiectivul specific al axei prioritare este creşterea calităţii infrastructurii în vederea
asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa
forţei de muncă.
Obiectivul principal al proiectului este atins prin extinderea si remodelarea gradintii
existente, pentru a se obtine o cladire de invatamant moderna, care sa respecte cerintele
actuale pentru aceasta functiune.
Activitățile proiectului sunt:
 Extinderea si remodelarea gradintei existente;
 Echiparea infrastructurii educaţionale preşcolare.
După execuția proiectului, clădirea va avea regim de înălțime SP+P+1E. Construcția va
avea următoarele funcțiuni:
 Filtru/vestiar, în care se face accesul principal în clădire
 Holuri
 Cabinet medical + izolator cu grup sanitar
 Sală multifuncționa
 Depozite
 Vestiare cu grup sanitar, pentru personal
 Oficiu de curățenie
 Bucătărie + zonă de preparare + spălător de vase/veselă
 Spălătorie/călcătorie
 Grupuri sanitare la parter și etaj (inclusiv pentru persoane cu dizabilități)
 3 săli de grupă
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Birou administrativ
Spațiu tehnic
Scară interioară și scară exterioară de evacuare
Amenajările exterioare propuse vor consta în: loc de joacă pentru copii, spații
verzi și alei de acces pietonale și carosabile.

Data de semnare a contractului de finantare: 30.07.2019
Perioada de implementare a proiectului:01.05.2018– 31.08.2022
Valoare totala a contractului de finantare :
4.102.728,29 lei, cu TVA, din care:
-

ajutor financiar nerambursabil din FEDR: 1.827.272,37 lei (85%);

-

ajutor financiar nerambursabil din bugetul național: 279.465,18 lei (13%);

-

contribuție proprie a beneficiarului:42.994,65 lei (2%).

-

valoarea neeligibila: 1.952.996,09 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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