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30.03.2020
”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul tehnic de Transporturi”
COD SMIS 127349

In data de 24.03.2020, UAT Municipiul Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de
finanțare nr.5226/24.03.2020 pentru implementarea proiectului: ”Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul
tehnic de Transporturi” , COD SMIS 127349.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 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, Obiectivul specific 4.5: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața
forței de muncă.
Obiectivul general al proiectului este: Imbunatatirea calitatii infrastructurii, a dotarilor si a procesului
educational in cadrul colegiului, in vederea cresterii gradului de participare a populatiei scolare la procesul
educational, a calitatii si atractivitatii acestuia si a sprijinirii unei dezvoltari economice si sociale durabile si
echilibrate. Acesta consta in reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii publice de invatamant Colegiul Tehnic de
Transporturi Municipiul Piatra Neamt, prin realizarea unor lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa
a cladirii, lucrari de reabilitare la acoperise, invelitori, precum si dotarea colegiului in vederea realizarii unor
infrastructuri adecvate ciclurilor educationale.
Durata de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv între data 23.03.2018 și data
30.11.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 14.005.597,62 lei, din care 11.904.757,99 lei reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR și 1.820.727,67 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.

