PROIECT: "CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL HILISEU CRISAN COMUNA
HILISEU HORIA JUDETUL BOTOSANI" Contract de Finantare nr. 7172/11.10.2021
Beneficiar: COMUNA HILISEU-HORIA
Scopul Proiectului: Construire gradinita in satul Hiliseu Crisan comuna Hiliseu Horia judetul Botosani
Obiectivele Specifice: Prin realizarea investitiei se doreste construirea unei gradinite in cadrul careia sa
se poata desfasura activitati educationale, astfel incat sa se asigure cresterea gradului de participare la
nivelul educatiei timpurii a copiilor, in special pentru cei cu risc crescut de parasire timpurie a
sistemului.
Rezultatele: Ca urmare a realizarii investitiei sunt estimate a se obtine urmatoarele rezultate: o
gradinita nou construita, dotarea acesteia cu echipamente, mobilier corespunzator si echipamente de
informare si comunicare, 40 de copii, beneficiari ai investitiei, o investitie in infrastructura
educationala, realizata in comuna Hiliseu-Horia.
Proiectul va fi derulat in sat Hiliseu-Crisan, comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani pe o perioada de
84 luni, de la data de 01.01.2017, avand ca data maxima de finalizare 31.12.2023.
Valoarea totala a proiectului: 1.688.033,86 LEI, din care Finantare nerambursabila din FEDR:
1.167.485,60 LEI si Finantare nerambursabila din bugetul national: 178.556,59 LEI.
Proiectul este finantat prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10
"Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 - "Investitiile in educatie, si
formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”.
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
Organismul Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Detalii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact: BUTNARU IOAN - Reprezentant
legal/Manager proiect – Buliga Alin-Ovidiu; Telefon: 0231621052, email: hiliseuhoria1@gmail.com.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va
invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.www.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

