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Municipiul Mediaș anunță demararea proiectului
„CENTRU SOCIAL COMUNITAR DE AGREMENT SI SPORT”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș în calitate de
Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 6883/06.05.2021, cod SMIS: 137261, pentru
proiectul “Centru Social Comunitar de Agrement si Sport”.
Proiectul este ﬁnanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de
activitățiile recreaționale, în special îndrumarea tinerilor în activitati sportive, prin inființarea un centru social
comunitar de agrement și sport în care se vor crea spatii și se vor achiziționa dotările necesare astfel încât comunitatea
marginalizată să poată face sport, beneficiind de: un teren de sport interior, de un panou de cațărat, de o sala
multifunctională de gimnastică, yoga, fitness, aerobic, etc, un spațiu de primire și așteptare, locuri pentru vizionarea
evenimentelor sportive și un teren de sport neacoperit pe acoperișul clădirii.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunătățirea infrastructurii sportive a mun. Mediaș, prin înființarea unui centru de agrement și sport;
2. Facilitarea accesului la sport pentru populația marginalizata, indiferent de vârstă, etnie, conditie fizica, prin
oferirea de spatii si dotari pentru practicarea unei game diverse de sporturi, atat in interior, cat și în exterior.
Proiectul are o valoare totală de 19.522.720,33 lei din care 9.208.359,58 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din
care 8.926.471,03 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala si
281.888,55 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, începând cu data de 01.10.2018 până la 31.12.2023,
aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.
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