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ANUNȚ DE LANSARE PROIECT
Proiectul Reabilitarea terenului de sport si a internatului liceului tehnologic „Fogarassy Mihály”, din
municipiul Gheorgheni, cod MySMIS 124204, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este
implementat de către MUNICIPIUL GHEORGHENI și are o valoare totală de 6.679.817,57 lei, din care 6.483.044,42 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.02.2018 si 31.10.2023.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru,
organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Obiectivul
General al proiectului este: garantarea unui proces educational performant se poate asigura doar în conditiile
existentei unor conditii decente, raportate la nevoile actuale. Existenta unei infrastructuri performante constituie
premise de dezvoltare. Prin implementarea proiectului se urmareste crearea unor conditii mai bune pentru elevii
cuprinsi in sistemul educational, respectiv asigurarea conditiilor optime de derulare a activitatilor specifice actului de
învatamânt. Nivelul de educatie al unei societati determina într-o mare masura nivelul de atractivitate economica al
respectivei societati, ceea ce asigura pe termen lung existenta unui nivel ridicat de trai si implicit, un nivel ridicat de
calitatea vietii. Faptul ca cei înscrisi în grupul tinta al proiectului vor beneficia de infrastructura adaptata standardelor
europene contribuie într-o mare masura la atragerea acestora spre actul educational. Se urmareste mentinerea
acestora în sistem pentru un timp cât mai îndelungat, pornind de la premisa ca urmare a implementarii proiectului
infrastructura va fi modernizata, reabilitata la standarde europene actuale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea, echiparea si dotarea cladirii internatului Liceului tehnologic, în termen de 36 luni de la semnarea
Contractului de finantare.
2. Reabilitarea terenului de sport aferent Liceului, în suprafata de 1056 mp, în termen de 36 luni de la semnarea
Contractului de finantare.
3. Cresterea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, prin facilitarea accesului la obiectivele investitiei, în
termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finantare.
4. Îmbunatatirea calitatii mediului, prin implementarea masurilor de utilizare eficienta a resurselor, în termen de 36
luni de la semnarea Contractului de finantare.
Date de contact beneficiar:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL GHEORGHENI, cod de identificare fiscală 4245070,
cu sediul în Municipiul Gheorgheni, str. Piata Libertatii nr. 27,județul Harghita, cod poștal 535500, România,
telefon 0266364494, fax 0266364753, poștă electronică primar@gheorgheni.ro
www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.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.

