DESPRE PROIECT

Proiectul ” Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Leordeni, județul Mureș”, cod SMIS 124475,
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Comuna Gheorghe Doja
și are o valoare totală de 1.047.919,98 Lei, din care 456.641,53 Lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția
pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează
implementarea proiectului în Regiunea Centru.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 11.12.2019 – 31.03.2022. Obiectivul general al proiectului este
dezvoltarea infrastructurii educaționale în Comuna Gheorghe Doja, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității
serviciului procesului educațional la nivelul învățământului timpuriu preșcolar, în localitatea Leordeni, unde cerința
pentru acest serviciu, respectiv locurile disponibile în cadrul grădiniței prezintă o tendință stabilă. Rezultatele
așteptate vizează: construirea unei clădiri pentru grădiniță, care va asigura spațiul minim/copil participant la
procesul educațional, respectiv condiții comode pentru desfășurarea procesului educațional, introducerea
programului prelungit, realizarea unui program de voluntariat pentru a oferi copiilor posibilitatea de a învăța
lucruri practice cu specific local și de a oferi un program educațional variat, dotarea grădiniței cu echipamente
performante, introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și dotarea clădirii grădiniței cu mobilier
modern destinat învățământului preșcolar.
Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al priorității de investiții POR 10.1: Creșterea gradului de
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului.
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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

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

