“DEZVOLTAREA INFRASTUCTURII SOCIALE”
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GILORT
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
CONTRIBUȚIA PUBLICA TOTALĂ : 810.000 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. 120/05.03.2018
Proiecte depuse: 9
Proiecte selectate : 8 (aflate in faza de
contractare)
Fonduri contractate : 773.660,09 euro

UAT TG-CARBUNEȘTI
Proiect: “Reabilitare-modernizare si crestere capacitate
cresa in orasul Tg-Carbunesti”
Valoare eligibila: 149.313,00 euro
Serviciu social finantat: creșe – cod 8891CZ-C-I
Obiective specifice: reabilitare cresa, crestere capacitate
cresa, amenajare spatiu de joaca exterior pentru copii
Grup tinta: 35 beneficiari directi (copii asistati) + 70
beneficiari indirecți

UAT PRIGORIA
Proiect: “Centru multifunctional de asistenta sociala”
Valoare eligibila: 93.809,50 euro
Servicii sociale finantate : centru de zi pentru persoane
varstnice – cod 8810CZ-V-II, centru de zi pentru copii – cod
8891CZ-C-IV
Obiective specifice: asigurarea de resurse financiare,
umane si materiale suficiente pentru dezvoltarea
sistemului de lunga durata
Grup tinta: 866 persoane

UAT BARBATESTI
Proiect: “Reabilitare ,modernizare,extindere si schimbare de
destinatie a imobilului situat in comuna Barbatesti,sat
Petresti(cladire in suprafata construita de 128 mp) in centru
multifunctional de servicii sociale”
Valoare eligibila: 82.500 eurocentru 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
Servicii sociale finantate: Obiective specifice: Modernizare si
schimbare destinatie corp scoala,achizitia de dotari specifice si
construirea unui teren de sport multifunctional
Grup tinta: 40 beneficiari directi

UAT SAULESTI
Proiect: “Infiintare centru multifunctional”
Valoare eligibila: 79.905 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
independenta-cod8891CZ-C-VI, centru de zi pentru
persoane cu dizabilitati-cod8899CZ-D-III
Obiective specifice: Reabilitare constructie
veche,schimbare destinatie si dotare corespunzatoare
Grup tinta: 60 beneficiari directi

UAT VLADIMIR
Proiect: “Reabilitare ,modernizare si schimbare de
destinatie pentru infiintare centru de zi”
Valoare eligibila: 85.000 euro
Servicii sociale finantate: centru de zi pentru persoane
varstnice cod-8810CZ-V-III,sevicii asistenta sociala pentru
familii cu copii cod-8891CZ-C-II,servicii pentru copii aflati
in situati de risc social centru de zi pentru persoane cu
dizabilitati-cod8899CZ-D-I
Obiective specifice: Reabilitare constructie
Grup tinta: 70 beneficiari directi

UAT BALANESTI
Proiect: “Reabilitare, modernizare si schimbare destinatie din
scoala primara nr.2 Balanesti in centru multifunctional pentru
persoane aflate in situati de risc social pentru adulti si copii ”
Valoare eligibila: 82.458 euro
Servicii sociale finantate: Centre de zi de socializare si petrecerea
timpului liber pentru persoane varstnice(tip club) cod- 8810CZ-VII,centru de zi pentru copii cod-8891CZ-C-I,centru de zi pentru
asistenta si suport pentru alte persoane aflate in situatie de nevoie –
cod 8899CZ-PN-I
Obiective specifice: Reabilitare constructie
Grup tinta:140 beneficiari directi

UAT ROSIA DE AMARADIA

Proiect: “Infiintare centru de zi pentru persoane
varstnice in comuna Rosia de Amaradia”
Valoare eligibila: 136.998,21 euro
Servicii sociale finantate: Centre de zi de socializare si
petrecerea timpului liber pentru persoane varstnice(tip
club)– cod 8810CZ-V-II,consilier pshiologica si informare
cod 8899CZ-VD-II, Socializare si petrecere a timpului liber
cod8891CZ-C-VIII
Obiective specifice: Reabilitare constructie
Grup tinta: 60 beneficiari directi

UAT ALBENI
Proiect: “Infiintare centru social multifunctional in
comuna Albeni,sat Bolbocesti jud Gorj ”
Valoare eligibila: 79.640euro
Servicii sociale finantate: centru de zi pentru persoane
varstnice-cod8810CZ-V-II, centru de zi pentru persoane cu
dizabilitati-cod8899CZ-D-III ,servicii pentru asistente
sociale pentru familii cu copii-cod8899CZ-F-I
Obiective specifice: Reabilitare constructie veche
Grup tinta:minim 11 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.

