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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%0, valoarea cofinanțării
eligibile a beneficiarului este 0 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020.
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,
imbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire), si prin creșterea economică în
teritoriul SDL. Obiectivul general al proiectului este in concordanță cu obiectivul specific al axei prioritare 5 din
POCU „reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala 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” si 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 si 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 in faza a-2-a a implementării
mecanismului DLRC si conform obiectivelor POCU si POR.
Parcurgerea activităţilor prevăzute în proiect vor avea ca finalitate următoarele rezultate:
OS1-Implementarea de acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona si implementa in mod
eficient si eficace SDL; se va realiza funcționarea GAL, organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente pentru
întărirea capacității GAL, pentru pregătirea si selecția propunerilor de proiecte/fișe de proiect POR/POCU si
pentru monitorizarea proiectelor finanțate din bugetul SDL.
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OS2-Realizarea de acțiuni specifice pentru:
•
consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv promovarea
capacităților lor de management al proiectelor;
•
informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească la momentul de punerii cererilor
de finanțare , în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții generale pentru accesarea
fondurilor publicat pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv prevederile documentului „Orientări privind accesarea
finanțărilor in cadrul POCU 2014-2020”, informarea si instruirea beneficiarilor preselectați pentru finanțare
pentru depunerea cererilor de finanțare;
•
informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească în toate fazele despre intervențiile
care se vor lansa , despre intervențiile în curs de implementare și după caz despre rezultatele obținute.
OS3-Realizarea procedurii de selecție nediscriminatorie și transparentă, asigurarea publicității acesteia,
primirea si evaluarea propunerilor de proiecte conform metodologiei aprobate, elaborarea procedurii de
evaluare/monitorizare proiecte; monitorizarea si evaluarea implementării proiectelor si atingerea rezultatelor.
Echipa de implementare din partea beneficiarului este formată din: Peter Rodica Mariana, Ivan Maria,
echipa urmând a se completa cu: expert lansare si monitorizare-tehnic si expert evaluare. Persoană de contact
Peter Rodica Mariana- telefon 0254 570 340 int. 250- B-dul Mihai Viteazu nr. 31, camera 14, municipiul
Vulcan, jud. Hunedoara.
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