Proiect cofinanțat din Programul
Operațional Capital Uman 2014 - 2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Informaţii legate de proiectul “GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locala”
Cod proiect 123748
Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “GAL municipiul
Vulcan-implementare strategie locala”, începând cu data de 11 septembrie 2018. Durata de
implementare este de 36 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 989.365,27 lei, din care valoarea
totală eligibilă a proiectului este de 989.365,27 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, valoarea finanțată din
FSE (Fondul Social European) 939.897,04 lei (95% ), valoarea finanțată de la bugetul național este de
49.468,23 lei (5%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 0 lei.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 20142020.
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau
excluziune socială in zonele urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul municipiului Vulcan prin
implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,
îmbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire), și prin creșterea economică în
teritoriul SDL. Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al axei
prioritare 5 din POCU: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orașe cu peste 20.000 de locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității Romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni
integrate in contextul mecanismului de DLRC” și cu obiectivul specific POR axa prioritara 9.1
„Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate” .
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS1–Implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Vulcan cu ajutorul unui Grup de Acțiune
Locală funcțional timp de 36 luni;
2. OS2–Facilitarea participării la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a
comunităților cărora se adresează și a potențialilor beneficiari ai proiectelor necesare implementării
acesteia prin acțiuni specifice de informare, instruire și îndrumare;
3. OS3-Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan prin proiecte specifice, conform
documentului “Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan” aprobat în faza a-2-a a implementării
mecanismului DLRC și conform obiectivelor POCU și POR.
În perioada 11.09.2018-10.09.2021 au fost selectate și aprobate pentru finanțare următoarele proiecte:
PROIECTE POR:
• Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia zona de acces auto și pietonal – str. Crividia, str.
Teodora Lucaciu – contractual de finanțare semnat, este în faza de implementare, termen
finalizare noiembrie 2021.
• Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan - contractual de finanțare semnat, este în faza de
realizare proiect tehnic.
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Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și
locuri de joacă pentru copii - contractual de finanțare semnat, este finalizat proiectul tehnic.
Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos - contractual de finanțare este în curs de
semnare.
Înființare Centru de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate – este în
faza de proiectare.

PROIECTE POCU: “Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului! “
• Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă
• Furnizare de servicii (servicii sociale, consiliere psihologică, etc.) în cadrul Centrului de resurse
comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate.
Proiectul “Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului!” este în implementare și are termen de finalizare
luna septembrie 2023. Grupul țintă este format din 740 persoane, din care 390 persoane vor fi sprijinite
pentru a-si găsi un loc de muncă și vor beneficia de cursuri de formare profesională. Toate cele 740
persoane aparținând grupului țintă (din care 80 copii) vor beneficia de servicii sociale.

MANAGER GAL
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