DESCRIEREA PROIECTULUI
“INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VARSNICE IN ORAS AZUGA, JUDETUL PRAHOVA”
ORAȘUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. Independenței 10A, Oraș Azuga, judeţul
Prahova, cod poştal 105100, România, derulează proiectul „INFIINTARE CENTRU SOCIAL PENTRU
PERSOANE VARSNICE IN ORAS AZUGA, JUDETUL PRAHOVA”, cod Mysmis 127853, 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/scopul proiectului il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale,
pentru grupul vulnerabil ,,persoane varstnice” si imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si
sociale la nivelul judetului Prahova, in particular la nivelul orasului Azuga, prin dezvoltarea in aceasta
localitate a unui centru social de zi fara componenta rezidentiala, alcatuit din centru de zi, care sa ofere
acces la servicii sociale pentru persoanele varstnice din localitate
Obiective specifice ale proiectului:
1. Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin infiintarea unui centru social de zi,
necesar oferirii de servicii sociale diversificate pentru persoanele varstnice din orasul Azuga,
jud. Prahova
Obiectivul Specific 1, prin activitatile care vor fi indeplinite in cadrul acestuia si implicit prin
rezultatele obtinute prin implementarea acestor activitati, contribuie direct la realizarea
obiectivului general al proiectului de cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru
grupul vulnerabil ,,persoane varstnice” si de imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si
sociale.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru 371 persoane varstnice din orasul Azuga prin
participarea la activitati diverse care vor contribui la integrarea acestora in societate
Prin atingerea acestui obiectiv specific ce ofera infrastructura sociala necesara integrarii
persoanelor varstnice(inclusiv cele cu dizabilitati) in comunitate, prevenirii marginalizarii si
incluziunii sociale a acestora, se asigura indeplinirea indicatorului de realizare al proiectului
masurat prin numar de beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructura sociala de zi
reabilitata/modernizata/extiasa/dotata, ce vor beneficia de serviciile sociale puse la dispozitia
acestora
Rezultate asteptate:
1. Numar cladiri reabilitate/extinse/dotate
Valoare la inceputul implementarii proiectului:0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 1
2. Valoare la inceputul implementarii proiectului:0
Valoare la finalul implementarii proiectului:371

Valoarea totală a proiectului este de 5,106,566.67 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
4,338,019.01 lei (din care 3,098,585.01 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul
European de Dezvoltare Regională si 1,239,434.00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din
buget de stat).
Perioada de implementare: 57 luni
Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 01/11/2018.
Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa): 31/07/2023.
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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 cofinanţat 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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