ANEXA 2
TITLUL PROIECTULUI - „Reabilitare şi modernizare Centru de Îngrijire Copii
din Piaţa 1 Decembrie nr. 9 Oradea” ”(contract nr. 2850/14.03.2012, COD SMIS
22179)

a. Scopul proiectului este acela de a oferi servicii sociale de calitate
în acord cu normativele în vigoare şi standardele europene în
domeniu
b. Obiectivul general acestui proiectului îl constituie reabilitarea,
extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale de
tip Centru de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, în vederea creşterii
accesului copiilor la serviciile sociale de calitate.
c. Obiectivele specifice:
- Reabilitarea şi modernizarea pe o perioadă de 22 luni a
unei suprafețe existente de 902,69 mp construiti ai imobilului ce va
constitui viitoarea creşă

-

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru servicii

sociale prin dotarea şi echiparea creşei cu echipamente specifice
moderne

-

Cresterea accesului la servicii sociale ale creşei prin

crearea a 80 de locuri. Numărul total al locurilor disponibile se va
ridica la 120 de locuri.

-

Creşterea accesibilităţii, inclusiv pentru persoanele

cu dizabilităţi, prin montarea unei rampe de intrare
d. SURSELE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

Nr.
crt.
I.
I.a.
I.b.

Surse de finanţare

Valoare
(RON)

Valoarea totală a proiectului, din care:

3.080.147,47

Valoarea eligibilă a proiectului

2.463.228,20
29.860,00

Valoarea neeligibilă a proiectului
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I.c.

TVA

II.

Contribuţia proprie în proiect, din care:

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
III.

TVA

IV.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

587.059,27
79.124,56
49.264,56
29.860,00
587.059,27
2.413.963,64

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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