Detalii proiect

Lansarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din
cartierele Neicu și Satu Nou – oraș Panciu, județul Vrancea”
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din cartierele Neicu și Satu Nou –
oraș Panciu, județul Vrancea”, cod SMIS 126141.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 13 “Sprijinirea
regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9B “Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.
Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și
îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea
sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor.
Având în vedere ca, în orașele mici, activitățile desfașurate în cadrul căminelor culturale și a
caselor de cultură reprezintă principalele activități culturale și recreative la care au acces cetațenii,
investițiile asupra infrastructurii specifice reprezintă una din măsurile importante pe care
administrația publică locală trebuie să le adopte în scopul creșterii calității vieții cetățenilor. De
asemenea, îmbunătățirile aduse spațiilor publice urbane (reabilitarea aleilor, trotuarelor, crearea de
spații verzi, crearea de locuri de joacă moderne pentru copii) au impact direct și imediat asupra
calității vieții cetățenilor orașului.
Abordarea integrată a mai multor necesități complementare identificate la nivel local, oferă
posibilitatea rezolvării mai multor probleme într-o manieră corelată și sporește impactul investiției
la nivel local. Proiectul contribuie astfel la realizarea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de
Investiții 9b.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Modernizarea, reabilitarea și dotarea a două cămine culturale din orașul Panciu, din
cartierele Neicu și din cartierul Satu Nou;
2. Modernizarea căii de acces la căminul cultural Satu Nou – Aleea Grivița;
3. Realizarea a două locuri de joacă pentru copii, conexe căminelor culturale modernizate. Se
va amenaja câte un spațiu de joacă exterior în incinta fiecăruia dintre căminele culturale vizate de
proiect. Fiecare spațiu va fi dotat cu un complex de joacă multifuncțional care va include leagăne,
topogane, balansoare, perete și funie pentru cățărat și învârtitoare.

Descrierea investiției
Scopul implementării proiectului constă în creșterea calității vieții cetățenilor orașului
Panciu, prin acțiuni de revitalizare a vieții culturale a orașului Panciu ca urmare a dezvoltării
infrastructurii socio-culturale din cele două cartiere și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din
vecinătatea acestora.
Cele două cămine culturale vor desevi locuitorii celor două cartiere: Neicu – 581 locuitori;
Satu Nou – 903 locuitori și vor reprezenta singurele locații publice destinate activităților culturale
din cartiere. Locurile de joacă pentru copii lipsesc în zona țintă vizată de proiect.
Proiectul propune realizarea următoarelor tipuri de investiții:
 Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din cartierele Neicu și Satu Nou –
categoria A
 Modernizarea Aleii Grivița – categoria B
 Crearea a 2 locuri de joacă pentru copii în spațiul din fața celor 2 cămine culturale –
categoria A
Valoarea totală a proiectului este de 3.953.996,21 lei, din care valoarea sumei
nerambursabile este de 3.874.916,29 lei, împărțită astfel:
 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) este de 3.360.896,78 lei
 Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) este de 514.019,51 lei
 Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%) este de 79.079,92lei.
Durata de implementare a proiectului este de 61 luni (21.08.2018 – 31.08.2023), aceasta
cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de
semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Orașul Panciu,
manager de proiect dl. Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț, responsabil financiar dl. Costin Mihai,
telefon: 0726.390.830, 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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