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”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu
program prelungit nr.6”
Cod SMIS 126424
In data de 29.04.2020, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de
finanțare nr.5350/29.04.2020 pentru implementarea proiectului: ”Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița
cu program prelungit nr.6”, Cod SMIS 126424.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investiții 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, Obiectiv 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 acestui proiect se va realiza reabilitarea, consolidarea si dotarea Gradinitei cu
program prelungit nr. 6, prin lucrari de interventie asupra cladirii, lucrari de amenajare interioara si instalatii,
amenajari exterioare, dotarea spatiului educational al unitatii de învatamant cu echipamente tehnologice,
mobilier didactic, cu dotari conexe si administrative, care sa sustina desfasurarea orelor de studiu într-un
ambient modern, dezvoltarea logisticii prin dotarea spatiilor cu echipamente didactice si de specialitate (table
magnetice, videoproiector, ecrane proiectie, etc.), adaptate nevoilor de pregatire educationala care sa
favorizeze dobandirea de competente atat teoretice cat si practice, achizitia de materiale didactice potrivite
copiilor cu dizabilitati, lucrari de crestere a eficientei energetice aferente cladirii.
Perioada de implementare a Proiectului este de 43 luni, respectiv între 01.04.2018 și 31.10.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 2.302.945,54 lei, din care 1.957.503,72 lei reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR și 299.382,89 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național.
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

