Titlul proiectului: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN SAT SARBATOAREA, COMUNA
BUCOVAT, JUDETUL DOLJ
Denumirea beneficiarului: UAT Comuna BUCOVAT
Scopul si obiectivele specifice:
Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii in mediul rural
prin imbunatatirea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv educativ in comuna BUCOVAT.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
1.OS 1. Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii administrativ
teritoriale prin reabilitarea cladirii existente;
2.OS 2. Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat
procesul educativ sa se desfasoare in conditii normale si moderne prin instalarea unor sisteme de efractie si
monitorizare, prin instalarea de retele informatice, etc.
3.OS 3 Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale
specifice pentru documentare si pentru intretinerea scolii;
4.OS 4 Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Scolii din Buzesti prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor
de acces, a instalaţiilor termice, sanitareşi electrice şi amenajări exterioare.
5.OS 5. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a cladirii (reabilitarea
peretilor-partea opaca, parte vitrata, reabilitare terasa, reabilitare planseu peste subsol;
6.OS 6. Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne,
pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii si pentru crearea
unor premise de derulare a unor programe de tip remedial ca urmare a implementarii proiectului.
7.OS 7. Scaderea decalajelor rural-urban prin crearea unei unitati de infrastructura educationala moderna care
sa faciliteze accesul la educatie pentru un numar de 60 de copii din mediul rural, care provin din categorii
dezavantajate.
8.OS 8. Asigurarea vizibilităţii proiectului si diseminarea rezultatelor prin comunicate/anunturi de
incepere/finalizare proiect, prin afisarea de panouri informative si prin actualizarea site-ului primariei cu date
informative despre proiect.
Rezultate/ Indicatori:
Denumire indicator

Unitate
Masura

Anul de Valoare tinta
referinta

Capacitatea infrastructurii de
Educatie care beneficiaza de sprijin
care beneficiaza de sprijin - scolar

Persoane

67

28

39

Îngrijire a copiilor si educatie: Capacitatea
infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de
educatie care beneficiaza de sprijin

Persoane

67

28

39

Numarul total de participanti la procesul
educational în unitatea de infrastructura
subiect al proiectului

Elevi

67

28

39

2022

Din care

Femei Barbati

Categoria infrastructurii subiect al
proiectului-scoala

Nr.

1

Perioada de implementare: 55 de luni (04.04.2018 – 31.10.2022)
Valoarea totală a proiectului: 2.611.073,88 lei
Valoarea contributiei europene: 2.042.479,12 lei
Valoarea contributiei nationale: 312.379,17 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
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