“DEZVOLTAREA INFRASTUCTURII SOCIALE”
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PARÂNG
Codul masurii-Masura/DI: M1/6B
OBIECTIVE SPECIFICE ALE MASURII:
 Dezvoltarea infrastucturii sociale
 Imbunatatirea calitatii vietii grupurilor vulnerabile din teritoriu GAL
 Crearea unui cadru potrivit desfasurarii si acreditarii serviciilor sociale
CONTRIBUTIA PUBLICA TOTALA : 808.000 EURO

Masura a fost deschisa in perioada
04.12.2017 – 19.01.2018
Selectia proiectelor a fost facuta in baza
raportului
de
selectie
final
nr.
119/28.02.2018
Proiecte depuse : 9
Proiecte selectate : 7 (aflate in faza de
contractare)
Fonduri contractate : 596.402,00 euro

UAT MUSETESTI

Proiect: “Centru multifunctional de zi pentru persoane
varstnice cu finantare din fonduri GAL”
Valoare eligibila: 85.000 euro
Servicii sociale finantate : Consiliere psihologica si
informare –cod8810CZ-V-I,socializare si petrecerea timpului
liber-cod8891CZ-C-VIII,organizare si inplicare in activitati
comunitare si culturale-cod8899CZ-PN-V
Obiective specifice: Constructie noua
Grup tinta: 70 persoane

UAT BUMBESTI PITIC
Proiect: “Reabilitare ,modernizare si schimbare
scoala Poienari in infrastructura sociala”

destinatie

Valoare eligibila: 89.740 euro
Servicii sociale finantate: centru de zi de socializare si petrecere
a timpului liber
– cod 8810CZ-V-II,centru de zi pentru
copii,pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independentacod8891CZ-C-VI
Obiective specifice: Reabilitare spatiu existent /cladire
existent
Grup tinta: 140 beneficiari directi

UAT BAIA DE FIER
Proiect: “Infiintare centru de zi de socializare si
petrecere a timpului liber (tip club)”
Valoare eligibila: 87.214 euro
Servicii sociale finantate: centru de zi de socializare si
petrecere a timpului liber – cod 8810CZ-V-II,organizare si
implicare in activitati comunitare si culturale(activitati
practice ,activitati informative ,grupuri de discutii,etc)cod 8899CZ-PN-V
Obiective specifice: Reabilitare cladire/spatiu existent
Grup tinta: 60 beneficiari directi

UAT SACELU
Proiect: “Reabilitare ,modernizare si dotare centru
pentru servicii sociale,sat Blahnita de Sus,comuna
Sacelu, judetul gorj”
Valoare eligibila: 84.259 euro
Servicii sociale finantate: Activitati practice(lucru manual
,gradinarit,etc) –cod8899CZ-PN-N,activitati informative
citirea de reviste si presa-cod8810CZ-V-II
Obiective specifice: Reabilitare constructie
Grup tinta: 60 beneficiari directi

UAT BENGESTI CIOCADIA
Proiect: “Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti
in centru comunitar de incluziune sociala si imprejmuire”
Valoare eligibila: 80.000 euro
Servicii sociale finantate: centru de zi de socializare si petrecere a
timpului liber – cod 8810CZ-V-II,organizare si implicare in activitati
comunitare si culturale(activitati practice ,activitati informative
,grupuri de discutii,etc)-cod 8899CZ-PN-V ,asistenta si suport pentru
familia persoanei varstnice-cod8810CZ-V-II
Obiective specifice: Reabilitare constructie
Grup tinta:60 beneficiari directi

UAT CRASNA

Proiect: “Infiintare centru social multifunctional”
Valoare eligibila: 84,526 euro
Servicii sociale finantate: Servicii de consiliere –cod8810CZ-V-I
activitati practice si petrecere a timpului liber-cod8891CZ-CVIII,servicii pentru copii aflate in situati de risc social –cod8891CZ-CVI
Obiective specifice: Constructie noua
Grup tinta: 60 beneficiari directi

UAT ALUNU
Proiect: “Modernizare,reabilitare si dotare centru
pentru servicii sociale sat Igoiu,comuna Alunu<judetul
Valcea”
Valoare eligibila: 85.663 euro
Servicii sociale finantate Socializare si petrecere a
timpului liber-cod8810CZ-V-II,teratpie pentru recuperare
si
relaxare
consiliere
si
informare-cod8810CZ-VII,consiliere juridical-cod8899CZ-VTP-II
Obiective specifice: Reabilitare constructie veche
Grup tinta:minim 180 beneficiari directi

 Prin proiectele care urmează a se implementa se urmărește:
realizarea de investiții in infrastructura sociala, asigurandu-se
astfel “hard-ul” serviciilor sociale, care vor duce la
îmbunătățirea vieții locuitorilor, inclusiv a locuitorilor din
comunități segregate, prin crearea unui cadru potrivit pentru
desfășurarea activităților specifice diverselor servicii sociale
(“soft-ul serviciilor sociale).
 Pentru acoperirea
cheltuielilor care se incadreaza in
categoria “soft” beneficiarii acestei măsuri au posibilitatea
să acceseze un alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2.
Fiecare beneficiar a descris în proiectul depus pe măsura M1
intervențiile de tip “soft” care urmează a fi realizate, modul
în care investiția în infrastructură socială propusă contribuie
la realizarea intervenției “soft” și cum acestea din urmă
contribuie la integrarea socială a grupului vulnerabil vizat de
proiect.

INDICATORII DE MONITORIZARE AI MASURII SUNT:

- populația netă care beneficiază de servicii (beneficiarii indirecți ai măsurii),
respectiv de infrastructură îmbunătățită – minim 400 persoane;
- locuri de muncă create – minim 4

REZULTATE ASTEPTATE DUPA SELECTAREA
PROIECTELOR :

Dupa analiza proiectelor selectate se constata ca indicatorii de monitorizare vor fi
realizati si chiar depasiti semnificativ.

