TITLUL PROIECTULUI:
Modernizare creșă cu grădiniță în Oraș Azuga, Județ Prahova

ORAŞUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraşul Azuga, Str. Independenţei, nr. 10A, Judeţul Prahova,
Cod poştal 105100, România, derulează proiectul “Modernizare creșă cu grădiniță în Oraș Azuga, Județ Prahova”,
cod SMIS 122033, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare
încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar.
Scopul proiectului constă în modernizarea creșei cu grădiniță din Oraș Azuga, Județ Prahova, acţiune cu
consecinţe pozitive asupra calităţii activităţii oraşului Azuga şi a judeţului Prahova prin îmbunătățirea calității
infrastructurii de educație necesare desfășurării activității unității de învățământ. Conducerea unității de
învățământ din orașul Azuga are preocuparea continuă de a îmbunătăți actul educațional de care beneficiază
copiii săi, precum și de a eficientiza activitatea unității de învățământ. În acest scop, Primăria Orașului Azuga
împreună cu conducerea unității de învățământ intenționează prin implementarea prezentului proiect să aducă
îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește infrastructura și dotările clădirii Creșei cu grădiniță din oraș.
Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020;
Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; Prioritatea de investiţii 10.1 Investițiile în educație,
și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
îmbunătățirea calității infrastructurii de educație preșcolară prin modernizarea Creșei cu grădință din Orașul
Azuga, pentru oferirea unui cadru adecvat de desfășurare a procesului educațional la standarde europene pentru
formarea de generații tinere bine pregătite, reducându-se riscul de părăsire timpurie a sistemului.
Obiectivele specifice al proiectului sunt:
1. Reabilitarea termică a clădirii Creșei cu grădiniță, inclusiv dotarea cu tâmplărie performantă;
2. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație preșcolară de care vor beneficia un număr de 73 de copii;
3. Creșterea participării populației preșcolare la procesul educațional datorită îmbunătățirii condițiilor de
desfașurare a procesului educațional în cadrul grădiniței Azuga.
Rezultatele așteptate sunt:
- Numărul de infrastructuri educaționale pentru învățământ preșcolar reabilitate: 1;
- Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 73, din
care: 40 fete, 33 baieti, 2 persoane cu dizabilităţi, 2 persoane aparţinând categoriilor dezavatajate.
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Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Strada Valea Azugii, Nr. 3A, Oraș Azuga,
Judeţul Prahova
Valoarea totală a proiectului este de 1.847.052,69 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 1.713.864,62 lei (din
care 1.486.515,23 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare
Regională si 227.349,39 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare: 47 luni
Data începere proiect: 01.04.2017
Data finalizare proiect: 28.02.2021.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi
www.fonduri-ue.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.
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