ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice
în municipiul Caransebeș
Municipiul

Caransebeș

a semnat în data de 28.06.2019

contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Înființare
centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”,
cod SMIS 127467.
Proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în
municipiul Caransebeș”, cod MySMIS 127467, este finanțat prin REGIO
– Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caransebeș având o
valoare totală de 6.746.154,00 lei, din care 4.338.459,49 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă (3.098.899,64 lei din FEDR și 1.239.559,85 lei
din bugetul

național) și

2.407.694,51

lei

reprezintă contribuția

municipiului Caransebeș (cofinanțarea la cheltuielile eligibile și valoarea
neeligibilă a proiectului).
REGIO

–

Programul

Operațional

Regional

2014-2020

este

implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel
regional de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest. Proiectul
este prevăzut a se derula în perioada 28.06.2019 – 31.07.2022.
Proiectul propune creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice în municipiul Caransebeş, prin
înfiinţarea unui centru de zi.
Obiectivele proiectului constau în:
www.inforegio.ro sI facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.



Asigurarea infrastructurii sociale de zi adresată persoanelor vârstnice
pentru un număr de 330 persoane, până la sfârşitul perioadei de
implementare a proiectului;



Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la
sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
Rezultatele care se vor obține după implementarea proiectului vor
consta în:



330 de persoane beneficiari ai centrului de zi pentru persoane
vârstnice reabilitat/ modernizat/dotat până la sfârşitul perioadei de
implementare a proiectului



1 centru social fără componentă rezidenţială a cărui infrastructură a
fost reabilitată/ modernizată/dotată până la sfârşitul perioadei de
implementare a proiectului
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro,
www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro

Date de contact beneficiar:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400
Tel(+40 255) 514885, 514887, 514889; Fax (+40 255) 515139

www.inforegio.ro sI facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.

