DESCRIERE PROIECT
“IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORAS AZUGA, JUDET PRAHOVA – LOT II”
ORAȘUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. Independenței 10A, Oraș Azuga, judeţul
Prahova, cod poştal 105100, România, derulează proiectul „IMBUNATATIREA CALITATII VIETII
POPULATIEI IN ORAS AZUGA, JUDET PRAHOVA LOT - II”, cod Mysmis 126058, co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice, și Administrație, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate
de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban din orasul
Azuga prin imbunatatirea serviciilor educationale, culturale si recreative concomitent cu ameliorare
spatiului public urban.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea/ modernizarea a 5 strazi si reabilitarea podului situat pe strada Amurgului din Orasul
Azuga
2. Construirea si dotarea unui centru cultural
3. Moderrnizare/reabilitare si dotare scoala
Rezultatele asteptate sunt:
1. Beneficiarii infrastructurii cultural recreativ, construita, obiect al proiectului (4440 persoane)
2. Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane modernizate/reabilitate (4440 persoane)
3. Participantii la procesul educational în unitatea de infrastructura construita/extinsa/finalizata/
modernizata/reabilitata/dotata obiect al proiectului (137 persoane)
4. Rezultatele asteptate în corelare cu activitatile propuse prin proiect, sunt:
Pentru Componenta A:
- 1 cladire construita - centru cultural
- 1 cladire modernizata/reabilitata - scoala
Pentru Componenta B:
- 5 Strazi reabilitate/modernizate (lungime totala 2976 m) si 1 pod reabilitat (strada
Amurgului)
Valoarea totală a proiectului este de 17,405,188.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
15,347,787.98 lei (din care 13,311,856.90 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul
European de Dezvoltare Regională si 2,035,931.08 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din
buget de stat).
Perioada de implementare: 72 luni
Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 01/01/2018.
Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa): 31/12/2023.
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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