ANEXA 21 Fişele intervenţiilor din lista indicativă
Fişa intervenţiei 1
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31, camera 14,
judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Crividia

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia zona de acces auto
si pietonala - str Crividia, Str. Teodora Lucaciu pe o lungime de
3,8 km, modernizare trei poduri pe drumurile mai sus amintite

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban,
îmbunătățirea accesului în și din zonele dezavantajate din
municipiul Vulcan prin reabilitarea infrastructurii rutiere, a
străzilor din interiorul zonelor urbane marginalizate și
cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de Dezvoltare

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia zona de acces auto
si pietonala - str Crividia, Str. Teodora Lucaciu pe o lungime de
intervenţie
3,8 km, modernizare trei poduri pe drumurile mai sus amintite.

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au identificat
principalele probleme la nivelul comunităţii pe baza
studiului de referinţa, denumita Problema 1: Infrastructură
din zonele ZUM, mai precis drumurile de acces între
locuinţe si către zona funcţională. Lipsa unor drumuri și căi
de acces adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia
locala stagnează sau chiar înregistrează un regres

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată (NU Roma)

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

600.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 9

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor urmări punerea în aplicare a
încheierea perioadei de finanţare DLRC planurilor de întreținere și reparaţii astfel încât infrastructura
rutieră să nu se degradeze

Fişa intervenţiei 2
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, Bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Colonia de Jos

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului
urban, îmbunătățirea accesului în și din zonele
dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea
infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul
zonelor urbane marginalizate și cuprinse în teritoriul
Strategiei Locale de Dezvoltare

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos - str.
Libertăţii, str. Jiului, str. Gheorghe Bariţiu, str. 22
intervenţie
Decembrie, str. Teiului, str. Independenţei, str. Florilor,
str. Barierei, str. Andrei Mureşanu, str. T Vladimirescu.
Total 2 km.

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumită
Problema 1: Infrastructură din zonele ZUM, mai
precis drumurile de acces între locuinţe și către zona
funcţională. Lipsa unor drumuri și căi de acces
adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia
locala stagnează sau chiar înregistrează un regres

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

300.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 9

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor urmări punerea în aplicare a
încheierea perioadei de finanţare DLRC planurilor de întreținere și reparaţii astfel încât
infrastructura rutieră să nu se degradeze

Fişa intervenţiei 3
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitarea DJ 664 Tg. Jiu-Turcineşti-Schela-Pas
Vulcan-Vulcan, km 42+500-km 44+930" sector
intravilan

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului
urban, îmbunătățirea accesului în și din zonele
dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea
infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul
zonelor urbane marginalizate și cuprinse în teritoriul
Strategiei Locale de Dezvoltare

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitarea DJ 664 Tg. Jiu-Turcineşti-Schela-Pas
intervenţie
Vulcan-Vulcan, km 42+500-km 44+930" sector
intravilan

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 1: Infrastructură din zonele ZUM, mai
precis drumurile de acces între locuinţe si către zona
funcţională. Lipsa unor drumuri și căi de acces
adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia
locala stagnează sau chiar înregistrează un regres

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată parțial, nu e Romă

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

600.000 euro

13.

Surse de finanţare

Sursa de finanţare a PNDL

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor urmări punerea în aplicare a
încheierea perioadei de finanţare DLRC planurilor de întreţinere și reparaţii astfel încât
infrastructura rutieră să nu se degradeze

Fişa intervenţiei 4
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Bloc C16, Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Modernizare străzi şi alei pietonale în zona Liceu Centru Vechi

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului
urban, imbunatatirea accesului in si din zonele
dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea
infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul
zonelor urbane marginalizate si cuprinse in teritoriul
Strategiei Locale de Dezvoltare

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Modernizare străzi şi alei pietonale în zona Liceu intervenţie
Centru Vechi

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumita
Problema 1: Infrastructură din zonele ZUM, mai
precis drumurile de acces intre locuinţe si către zona
funcţionala. Lipsa unor drumuri si cai de acces
adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia
locala stagnează sau chiar înregistrează un regres

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată (NU Roma)

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

400.000 euro

13.

Surse de finanţare

sursa de finanţare PNDL

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor urmări punerea in aplicare a
încheierea perioadei de finanţare DLRC planurilor de întreţinere si reparaţii astfel incat
infrastructura rutiera sa nu se degradeze

Fişa intervenţiei 5
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro3B/ Dalas, Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitare Strada Traian, municipiul Vulcan, judeţul
Hunedoara si Modernizare străzi şi alei pietonaleîn
zona Cartier Traian, municipiul Vulcan, judeţul
Hunedoara

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului
urban, imbunatatirea accesului in si din zonele
dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea
infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul
zonelor urbane marginalizate si cuprinse in teritoriul
Strategiei Locale de Dezvoltare

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitare Strada Traian, municipiul Vulcan, judeţul
intervenţie
Hunedoara si Modernizare străzi şi alei pietonale în
zona Cartier Traian, municipiul Vulcan, judeţul
Hunedoara

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumita
Problema 1: Infrastructură din zonele ZUM, mai
precis drumurile de acces intre locuinţe si către zona
funcţionala. Lipsa unor drumuri si cai de acces
adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia
locala stagnează sau chiar înregistrează un regres

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

800.000 euro

13.

Surse de finanţare

sursa de finanţare PNDL

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor urmări punerea in aplicare a
încheierea perioadei de finanţare DLRC planurilor de întreţinere si reparaţii astfel incat
infrastructura rutiera sa nu se degradeze

Fişa intervenţiei 6
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro3B / Dalas, Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan - cele 4
blocuri cuprinse sunt în zonele: blocurile: D5, D9 şi
44 - zona funcţionala a SDL şi blocul T - zonă
marginalizată pe o componentă (ZUM Micro3B/
Dalas)

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS2 Imbunatatirea condiţiilor de locuit prin lucrări
specifice de reabilitare inclusiv termica a blocurilor
de locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor si alte
lucrări de reabilitare in zone declarate urbane
marginalizate si cuprinse in teritoriul Strategiei
Locale de Dezvoltare (SDL)

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan - cele 4
intervenţie
blocuri cuprinse sunt în zonele: blocurile: D5, D9 şi
44 - zona funcţionala a SDL şi blocul T - zonă
marginalizată pe o componentă (ZUM Micro3B/
Dalas)

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumita
Problema 2: Locuire - starea precara a blocurilor de
locuinţe

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

ZUM Micro 3B/Dalas - Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

1.050.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 3

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor demara acţiuni de
încheierea perioadei de finanţare DLRC conştientizare a comunităţilor de necesitatea păstrării
in buna funcţionare a spatiilor publice, implicarea
primăriei in paza acestor locuri.

Fişa intervenţiei 7
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro3B/Dalas

5.

Titlul intervenţiei

Realizare iluminat pe scară în blocurile turn din
ZUM Micro 3 B/Dalas cu celule fotovoltaice- 20182020

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS2 Îmbunatățirea condiţiilor de locuit prin lucrări
specifice de reabilitare inclusiv termică a blocurilor
de locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor și alte
lucrări de reabilitare în zone declarate urbane
marginalizate și cuprinse în teritoriul Strategiei
Locale de Dezvoltare (SDL)

7.

8.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Realizare iluminat pe scară în blocurile turn din
intervenţie
ZUM Micro3B/Dalas cu celule fotovoltaice- 20182020
Justificarea intervenţiei
Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumită
Problema 2: Locuire-starea precară a blocurilor de
locuinţe

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

10.000 euro

13.

Surse de finanţare

Fondul de Mediu sau buget local și asociaţii de
proprietari

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor demara acţiuni de
încheierea perioadei de finanţare DLRC conştientizare a comunităţilor de necesitatea păstrării
în buna funcţionare a spațiilor publice, implicarea
primăriei în paza acestor locuri.

Fişa intervenţiei 8
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenţiei

Reabilitare termică de blocuri din ZUM Micro3B/
Dalas şi ZUM Bloc C16 cel puţin 1 bloc din fiecare
ZUM - minim 2 blocuri

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS2 Îmbunatățirea condiţiilor de locuit prin lucrări
specifice de reabilitare inclusiv termică a blocurilor
de locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor și alte
lucrări de reabilitare în zone declarate urbane
marginalizate și cuprinse în teritoriul Strategiei
Locale de Dezvoltare (SDL)

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Reabilitare termică de blocuri din ZUM Micro3B/
intervenţie
Dalas şi ZUM Bloc C16, cel puţin 1 bloc din fiecare
ZUM - minim 2 blocuri

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 2: Locuire - starea precară a blocurilor de
locuinţe

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

ZUM Micro3B/ Dalas zonă marginalizată de romi,
ZUM Bloc C16 zonă marginalizată (nu Romă)

10.
11.
12.
13.
14.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)
Durata estimată a intervenţiei
Buget estimativ
Surse de finanţare

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara
ZUM Micro3B / Dalas, ZUM Bloc C16

NA
36 luni
500.000 euro

Fonduri guvernamentale, buget local şi aportul
proprietarilor
Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor demara acţiuni de
încheierea perioadei de finanţare DLRC conştientizare a comunităţilor de necesitatea păstrării
în buna funcţionare a spațiilor publice, implicarea
primăriei în paza acestor locuri.

Fişa intervenţiei 9
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro3B/ Dalas, ZUM Bloc C16, ZUM
Colonia de Jos, ZUM Crividia, ZUM Morisoara, Alte
zone.

5.

Titlul intervenţiei

Refuncţionalizare spaţii publice urbane din ZUM- uri
şi transformarea acestora în parcuri şi locuri de joacă
pentru copii

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS3 Îmbunătățirea și modificarea spațiilor publice
urbane în locuri de joacă pentru copii și alte tipuri de
spații de utilitate publică prin lucrări specifice, în anii
următori dar nu mai târziu de anul 2023.

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Refuncţionalizare spaţii publice urbane din ZUM- uri
intervenţie
şi transformarea acestora în parcuri şi locuri de joacă
pentru copii

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 3: Spaţii publice urbane

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

ZUM Micro3B/ Dalas, ZUM Colonia de Jos, ZUM
Crividia – zona marginalizata de romi
ZUM Bloc C16, ZUM MORISOARA– zona
marginalizată (nu Romă)

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

560.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 9

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Autorităţile locale vor demara acţiuni de
încheierea perioadei de finanţare DLRC conştientizare a comunităţilor de necesitatea păstrării
în bună funcţionare a spațiilor publice, implicarea
primăriei în paza acestor locuri.

Fişa intervenţiei 10
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro3B/Dalas, ZUM Bloc C16, ZUM Colonia
de Jos, ZUM Crividia, ZUM Morisoara, Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea
unui loc de muncă (ex. măsuri active de ocupare,
formare profesională, de inserţie profesională)
Actiuni de inovare sociala în domeniul ocupare.
OS4 Schimbarea statutului de zone marginalizate din
cadrul Municipiului Vulcan………..

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea
intervenţie
unui loc de muncă (ex. măsuri active de ocupare,
formare profesională, de inserţie profesională).
Actiuni de inovare sociala.

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 4 Ocupare - rata mare a şomajului

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

ZUM Micro3B/Dalas , ZUM Colonia de Jos, ZUM
Crividia – zona marginalizata de romi
ZUM Bloc C16 , ZUM Morisoara – zona
marginalizată (nu Romă)

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

390 persoane în căutarea unui loc de muncă
(persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială)

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

POCU AP 5, 550.000 euro

13

Surse de finanţare

POCU AP 5

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Sustenabilitatea măsurilor active - va fi asigurată de
încheierea perioadei de finanţare DLRC beneficiarii proiectelor specifice POCU finanţate în
etapa III conform autorizaţiilor și acreditărilor pe care
le deţine. Va intensifica relaţiile între angajatorii din
zona Vulcan si potenţialii angajaţi prin acest proiect,
facând ca infrastructura creată să apropie aceste doua
părți în a finaliza cerere de piaţa a forţei de muncă.
Modelele de antreprenoriat realizate prin proiecte, au
doua direcţii respectiv de a aduce un plus de
încredere locuitorii municipiului ca își pot crea
propriul loc de munca, reducerea muncii la negru și
protejarea din punct de vederea asigurărilor sociale și
de sănătate.

Fişa intervenţiei 11
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Înfiinţare Centru de resurse comunitare pentru
persoane din comunități dezavantajate

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS5 scăderea ratei abandonului
Îmbunătățirea situaţiei copiilor...

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Înfiinţare Centru de resurse comunitare pentru
intervenţie
persoane din comunități dezavantajate

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 5 Educaţie - rata mare a abandonului
şcolar, multe persoane cu maxim 8 clase

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Nu e cazul

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

740 persoane, din care 80 copii

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

1.140.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 9

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Măsură de sustenabilitate este funcţionarea continua,
încheierea perioadei de finanţare DLRC se vor identifica surse de finanţare si după terminarea
intervenţiilor pentru a menţine centrul in funcţiune.

şcolar

și

Fişa intervenţiei 12
1.

Regiune de dezvoltare

Regiunea Vest

Judeţ

Judeţ Hunedoara

Oraş/municipiu

Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenţiei

ZUM Micro3B/Dalas, ZUM Bloc C16, ZUM
Colonia de Jos, ZUM Crividia, ZUM Morisoara, Alte
zone
Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere
psihologică etc) in cadrul Centrului de resurse
comunitare pentru persoane din comunitati
dezavantajate.
Acțiuni de inovare socială în domeniul serviciilor
sociale

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere
psihologică etc) in cadrul Centrului de resurse
intervenţie
comunitare, pentru persoane din comunitati
dezavantajate.
Actiuni de inovare sociala.

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

ZUM Micro3B/Dalas , ZUM Colonia de Jos, ZUM
Crividia – zona marginalizata de romi
ZUM Bloc C16 , ZUM Morisoara – zona
marginalizată (nu Romă)

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

Minim 740 persoane din comunitati dezavantajate
din care 80 copii

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

870.000 Euro

13.

Surse de finanţare

POCU 2014-2020, AP 5

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Măsura de sustenabilitate este funcţionarea continuă,
încheierea perioadei de finanţare DLRC se vor identifica surse de finanţare și după terminarea
intervenţiilor pentru a menţine centrul în funcţiune.

OS6
Imbunatatirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale si medicale

Fişa intervenţiei 13
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM Micro 3B/Dalas

5.

Titlul intervenţiei

Înfiinţarea unei creșe

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS6
Îmbunătățirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale și medicale

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Înfiinţarea unei creșe
intervenţie

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zona marginalizată de romi

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

400.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, AP 9

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Sustenabilitatea creșei este dată de numărul de copii
încheierea perioadei de finanţare DLRC cuprinşi în activitățile creșei; ocuparea la maxim se
poate face prin calitatea serviciilor oferite și prin
acţiuni de promovare în rândul comunităţilor. De
asemenea sustenabilitatea este dată de măsurile de
ocupare, adică de găsirea de locuri de muncă pentru
mame

Fişa intervenţiei 14
1.

Regiune de dezvoltare

Regiunea Vest

Judeţ

Judeţ Hunedoara

Oraş/municipiu

Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS6
Îmbunătățirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale și medicale

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan
intervenţie

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

NA

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

9.000.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020, Axa 8

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Acţiuni de conştientizare asupra necesităţii păstrării
încheierea perioadei de finanţare DLRC condiţiilor în stare bună.

Fişa intervenţiei 15
1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenţiei

Refuncţionalizare cămine C1, C2, C3 în cămine
sociale

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS6
Îmbunătățirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale și medicale

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Refuncţionalizare cămine CI, C2, C3 în cămine
intervenţie
sociale

8.

Justificarea intervenţiei

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comunitatea marginalizată din teritoriu
Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)
Durata estimată a intervenţiei
Buget estimativ
Surse de finanţare

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara
Alte zone

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii
NA
NA
36 luni
1.560.000 euro

Fonduri buget local 5%, buget fonduri
guvernamentale 95%
Sustenabilitatea intervenţiei după
Acţiuni de conştientizare asupra necesităţii păstrării
încheierea perioadei de finanţare DLRC condiţiilor de locuit în stare bună.

Fişa intervenţiei 16
1.

2.

Regiune de dezvoltare

Regiunea Vest

Judeţ
Oraş/municipiu

Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Dotare, reabilitare şi modernizare cămin cultural

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS6
Îmbunătățirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale și medicale

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Dotare, reabilitare şi modernizare cămin cultural
intervenţie

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

NA

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

200.000 euro

13.

Surse de finanţare

Compania Naţională de Investiţii

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
încheierea perioadei de finanţare DLRC

Primăria va asigura funcţionarea continuă a
căminului și asigurarea resurselor necesare
funcţionării acestuia, așa cum va fi prevăzut în
contractul cu finanţatorul

Fişa intervenţiei 17

1.

Regiune de dezvoltare
Judeţ
Oraş/municipiu

Regiunea Vest
Judeţ Hunedoara
Municipiul VULCAN

2.

Nume GAL

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ
MUNICIPIUL VULCAN

3.

Date de contact GAL

Municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31,
camera 14, judeţul Hunedoara

4.

Teritoriul vizat de SDL

Alte zone

5.

Titlul intervenţiei

Green- Line Valea Jiului - Linie verde de autobuze
Valea Jiului- Vulcan

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenţia

OS6
Îmbunătățirea
situaţiei
persoanelor
marginalizate prin oferirea de servicii de calitate
sociale și medicale

7.

Măsura din Planul de acţiune vizată prin Green- Line Valea Jiului - Linie verde de autobuze
intervenţie
Valea Jiului- Vulcan

8.

Justificarea intervenţiei

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au
identificat principalele probleme la nivelul
comunităţii pe baza studiului de referinţă, denumită
Problema 6 Acces la servicii

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

NA

10.

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială)

NA

11.

Durata estimată a intervenţiei

36 luni

12.

Buget estimativ

10.000.000 euro

13.

Surse de finanţare

POR 2014-2020 - Axa 3 PI 3.2, 2017-2020

14.

Sustenabilitatea intervenţiei după
Primăriile localităţilor implicate în acest proiect vor
încheierea perioadei de finanţare DLRC asigura sustenabilitatea conform contractului.

