FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Parc de recreere în orașul Năvodari

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, orașul Năvodari

Solicitant: UAT orașul Năvodari

Proprietar: UAT orașul Năvodari

Buget: Valoarea totală a proiectului = 2.646.713,10 lei, valoare nerambursabilă din FEDR =
1.668.512,88 lei

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul:
Poli de creştere

Perioada de implementare: 17 luni / 15.05.2013 –14.10.2014

Plan/poza zona de referință:

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea factorilor de mediu si a
calităţii vieţii în orașul Năvodari prin realizarea unui parc de recreere în cadrul localității.
Realizarea parcului presupune de fapt reabilitarea a două parcuri existente și realizarea a două
parcuri noi care se vor dezvolta la sudul celor două existente, la vest de Bulevardul Năvodari
(fost DJ226).
Obiectivele specifice:
- creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea a două
parcuri existente în orașul Năvodari și realizarea a două parcuri noi în vecinătatea celor
existente
- îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității
- menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației
- creșterea dinamismului economic și turistic.

Descrierea proiectului:
În orașul Năvodari spaţiile verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber sau pentru
relaxare erau insuficiente, singurele zone verzi amenajate fiind cele doua parcuri din zona
adiacenta drumului județean DJ226. Aceste parcuri însă erau neîngrijite, fără locuri de joacă
pentru copii si cu o suprafaţă prea mică pentru populaţia municipiului. Tocmai de aceea se
impunea ca oportună şi necesară reabilitarea acestor doua parcuri si realizarea a încă 2 parcuri
noi.
Proiectul vizează creşterea semnificativa a zonelor de recreere si a spatiilor de joaca
pentru copii, precum și creșterea potențialului turistic al localității prin reamenajarea
parcurilor existente si realizarea altora noi. Implementarea proiectului a creat premisele
necesare accesului locuitorilor orașului Năvodari la o zonă recreativa, contribuind astfel la
atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea
infrastructurii serviciilor sociale.

Rezultate/impact proiect:
-

Minimizarea efectelor poluării mediului prin crearea de spatii verzi si folosirea de
tehnologii prietenoase cu mediul (lemn, nisip etc.);

-

Contribuie la creşterea valorii în cadrul ecosistemul urban al orașului Năvodari prin
funcțiile sale: funcţia ecologică (habitat pentru specii de plante şi animale, purificarea
aerului, reducerea zgomotului, îmbunătăţirea climatului etc.), funcţia de recreere şi
agrement, funcţia culturală, funcţia estetică, funcţia sportivă

-

Contribuie la creșterea numărului de parcuri din județul Constanta reabilitate si
modernizate

-

Contribuie la creșterea importantei sensibilizării populației asupra patrimoniului
natural.

Indicatori:
-

amenajarea unei suprafețe de 40.684 m2

-

4 locuri de muncă create/menţinute permanent

Grup țintă:
Beneficiari direcți:

-

Locuitorii orașului Năvodari

-

Tinerii aflați în taberele școlare din Năvodari.

Beneficiari indirecți
-

Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari

-

Personalul angajat pentru întreținerea parcului

-

Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari.

