COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării: iunie 2021

Municipiul Mediaș anunță demararea proiectului
„ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI A MEDIULUI URBAN ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ - II”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru in calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș in calitate de
Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 6585/15.02.2021, cod SMIS: 126074, pentru
proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban din municipiul Medias - II”.
Proiectul este ﬁnanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea
regenerarii oreselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei
si a oricarei forme de discriminare”, Obiectiv specific 13.1 – „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si
mijlocii din Romania”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea calității vieții și a mediului urban din municipiul Mediaș
prin îmbunatățirea serviciilor educaționale concomitent cu ameliorare spațiului public urban.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitare/modernizare strazi centru istoric, municipiul Mediaș;
2. Reabilitare/modernizare școala gimnaziala nr. 4.
Proiectul are o valoare totală de 28.842.032,07 lei din care 22.779.460,29 lei reprezintă finanțare nerambursabilă
(din care 19.757.695,18 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare
Regionala si 3.021.765,11 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare a proiectului este de 66 de luni, începând cu data de 01.07.2018 până la 31.12.2023,
aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.

Date de contact beneficiar:
Adresa: Municipiul Mediaș, Str. Piata Corneliu Coposu nr. 3,
județul Sibiu, România
Tel: 0269.803.803 / Fax: 0269.841.198
e-mail: primaria@primariamedias.ro, www.primariamedias.ro

www.regio-adrcentru.ro
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat 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 României.
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