FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Centru multifuncțional educativ pentru tineret

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

Solicitant: UAT Județul Constanta

Proprietar: UAT Județul Constanta

Buget: Valoarea totală a proiectului = 13.377.765,56 lei, valoare nerambursabilă din FEDR =
8.403.970,43 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: 32 luni / 02.04.2013 –01.12.2015

Plan/poza zona de referință

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii şi infrastructurii sociale din
Polul National de Creștere Constanta si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea,
modernizarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități socio-culturale pentru noi
activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite tinerilor care conviețuiesc
în arealul Polului Național de Creștere-Constanța, județul Constanța, Regiunii de Dezvoltare 2
Sud-Est.

Obiectivele specifice:
- reabilitarea și modernizarea și dotarea clădirilor în care se desfășoară activități socioculturale pentru noi activități de educație, integrare/reintegrare socială, recreere oferite
tinerilor prin transformarea în Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret
- dotarea si echiparea Centrului Multifuncțional Educativ pentru tineret
- creșterea numărului beneficiarilor de servicii socio-culturale în deplină concordanța cu
Orientările Strategice Comunitare, strategiile locale, regionale și naționale în domeniu
- crearea de noi locuri de muncă: în faza de operare 3 salariați.

Descrierea proiectului:
Prin acest proiect de investiție în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea
serviciilor socio-culturale oferite de către Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret se
dorește ca județul Constanța să folosească avantajele oferite de existența acestei baze
materiale specializată a sistemului de cultură constănțean. Aceasta inițiativă a UAT Județul
Constanța își propune prin intermediul acestui proiect să dezvolte infrastructura și dotările
pentru noi activități de educație, integrare/ reintegrare socială, recreere oferite tinerilor.

Rezultate/impact proiect:
-

Creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă

-

Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane

-

Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antrepronoriatului

-

Îmbunătățirea condițiilor de viața ale locuitorilor și creșterea atractivității zonei, astfel
încât să devină un loc plăcut în care să muncești, studiezi, trăiești.

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare):
-

amenajarea unei suprafețe de 1.909m2

-

modernizarea și pregătirea unei clădiri P+E1+E2

-

locuri de muncă nou create pentru 3persoane

Grup țintă:
Beneficiari direcți
- tinerii din Polul Național de Creștere Constanța, Județul Constanța
-UAT Judeţul Constanţa
- Salariaţii angajaţi în faza de execuţie a investiţiei
- Salariaţii angajaţi/ menţinuţi în faza de operare a investiţiei
-Firmele care vor asigura furnizarea de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări.
Beneficiari indirecți
- cadre didactice, psihologi, pedagogi, unități educaționale (universități, grădinițe, școli, licee,
scoli speciale, centre de plasament
- familiile zecilor de persoane angajate ca urmare a realizării acestui proiect;
- familiile tinerilor care pășesc pragul centrului multifuncțional
- comunităţile locale din Polul Naţional de Creştere Constanţa, judeţului Constanţa
- potenţiali investitori, agenții economici si operatorii din Polul Naţional de Creştere
Constanţa, judeţul Constanţa

