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GAL MUNICIPIUL VULCAN – IMPLEMENTARE STRATEGIE LOCALĂ
Cod proiect 123748
-INFORMAREAsociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locală”, începând
cu data de 11 septembrie 2018. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială în 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.
În aceasta zonă - ZUM Bloc C16, clasificată astfel conform studiului „Atlasul Zonelor Urban Marginalizate”, se va realiza intervenția:
“Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”.
Terenul pe care se va realiza intervenția se află în intravilanul municipiului Vulcan si aparține domeniului public, fiind poziționat între blocurile C16 –
Str. Nicolae Titulescu – B52 – Aleea Pajiștei. Suprafața terenului este de 1080 mp.
Se propune amenajarea unor spații de joacă care să satisfacă atât nevoia de liniște și relaxare, locuri adecvate care sa asigure tinerilor și copiilor condiții
pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță cât și amenajarea unor zone care să fie adevărate oaze de liniște și verdeață, care să ofere o priveliște
relaxantă tuturor categoriilor de vârstă și care vor contribui la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației.
Situația intervenției “Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”
este următoarea:
Etape parcurse:
-Intocmirea Ghidului Specific, a Apelului de Fișe de proiect de către GAL Vulcan - noiembrie 2019
-Trimiterea spre avizare către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect - 04.12.2019
-Avizarea de către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect - 16.12.2019 (adresa ADR Vest 29839/16.12.2019)
-Lansarea apelului de fișe de proiect de către GAL Vulcan – 14.01.2020

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN
Bulevardul Mihai Viteazu Nr. 31, Telefon +40254570340 / int. 250
e-mail:gal.vulcan@gmail.com

Proiect cofinanțat din Programul
Operațional Capital Uman 2014 - 2020

-Depunerea de către Primaria Municipiului Vulcan, la sediul Gal, a documentatiei cuprinzând fișa de proiect și anexele specifice – 13.03.2020.

Etape de parcurs:
- Finalizarea etapei de selecție a Fișei de proiect de către Comitetul de Selectie a Gal Vulcan
-Transmiterea către Comitetul Comun de Selecție Restrâns din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a fișei
de proiect impreună cu anexele aferente, precum și a documentelor aferente selecției fișei de proiect în vederea verificării și avizării
- Avizarea fișei de proiect de către Comitetul Comun de Selecție Restrâns din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene a fișei de proiect împreună cu anexele aferente, precum și a documentelor aferente selecției fișei de proiect;
- Parcurgerea de către Primaria Municipiului Vulcan a etapelor privind: cererea de finanțare, contractarea finanțării, procedurii de achiziții publice, semnarea
contractelor, începererea lucrărilor.
Pentru eventuale observații precum și pentru alte informații legate de acest proiect vă rugăm să ne contactați în scris la adresa:b-dul Mihai Viteazu, nr.
31, cam 14, loc. Vulcan, jud. Hunedoara sau pe adresa de e-mail gal.vulcan@gmail.com.
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