Anunț de presă

Data 31.03.2021

ANUNȚ DEMARARE PROIECT «CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT ROȘIEȘTI, COMUNA ROȘIEȘTI PRIN
CONTINUARE LUCRĂRI CONFORM AUTORIZAȚIEI NR. 2/21.03.2008»
UAT Comuna Roșiești, în calitate de beneficiar anunță lansarea proiectului «CONSTRUIRE
GRĂDINIȚĂ ÎN SAT ROȘIEȘTI, COMUNA ROȘIEȘTI PRIN CONTINUARE LUCRĂRI CONFORM
AUTORIZAȚIEI NR. 2/21.03.2008», cod SMIS 2014+: 122331, proiect finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.093.949,53 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 1.432.242,35 lei din care 1.217.406,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă
din FEDR, 186.191,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 28.644,85 lei
valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului.
Obiectivul specific al proiectului este continuarea lucrărilor în vederea edilitării unei
grădinițe în sat Roșiești, comuna Roșiești, județul Vaslui și crearea unui cadru adecvat desfășurării
activităților educaționale de calitate, atât pentru copii, cât și pentru personalul didactic.
Rezultate așteptate:
− 33 de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, din care 13 fete și 20
băieți, 0 persoane cu dizabilități, 8 persoane care aparțin categoriilor dezavantajate - valoare la
începutul implementării proiectului
− 40 de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură, din care 16 fete și 24
băieți, 0 persoane cu dizabilități, 8 persoane care aparțin categoriilor dezavantajate - valoare
estimată la finalul implementării proiectului
− 1 clădire începută și nefinalizată destinată învățământului preșcolar (3-5 ani) - valoare la
începutul implementării proiectului
− 1 grădiniță nouă și modernă pentru învățământul preșcolar (3-5 ani) - valoare estimată la finalul
implementării proiectului
Investiția realizată de UAT Comuna Roșiești va conduce la creșterea calității serviciilor
educaționale de la nivelul comunei.
Data de începere a proiectului este 09.03.2021, iar data de închidere efectivă a proiectului
este 31.12.2022.

Date de contact beneficiar:
Adresă poștală: Comuna Roșiești, județul Vaslui, cod poștal 737465
Telefon: 0786924583 I Fax: 0235436610
Adresă e-mail: primrosiesti@yahoo.com
Pagina web: https://www.primariarosiesti.ro/
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

