AP
Denumire apel
Cod apel

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii
POCU/400/4/2
Lista finala a proiectelor selectate

Nr.
Cod
crt. proiect

1

125895

Solicitant

ASOCIAȚIA
"ÎNAPOI LA
MUNCĂ"

Titlu proiect

"Măsuri Integrate
de Reducere a
numărului de
persoane aflate
în risc de Sărăcie
și Excluziune
Socială
pentru
comunitatea
marginalizată din
UAT Bestepe
M.I.R.S.E.S.)"

Adresa solicitant

Municipiul Ploieşti,
Strada Malu Rosu nr.
47, județul Prahova,
cod poștal100490,
România

Categorie
Beneficiar

Regiune/J
Punctaj
udeț

organism
neguvernamental
Regiunea
nonprofit
Sud(persoană
Est/Județul
juridică de drept
Prahova
privat fără scop
patrimonial)

94.5

Obiectiv specific

Obiectivul general al
proiectului

Obiectivul general al
proiectului îl reprezintă
dezvoltarea și
implementarea de măsuri
integrate de reducere a
Recrutarea din rândul
numărului de persoane
membrilor comunității,
aflate in risc de sărăcie și
stabilirea nevoilor
excluziune socială pentru
specifice și înregistrarea
200 de persoane din
în grupul țintă pentru
comunitatea marginalizată
cele 200 de persoane
identificată în cadrul UAT
beneficiare din
Bestepe, prin
comunitățea
implementarea de
marginalizată din cadrul
intervenții în domeniul
UAT Bestepe, pe durata a
educației, în domeniul
35 de luni, precum și
ocupării forței de muncă.
formularea de
recomandări pentru
participarea în activitătile
dezvoltării și furnizării de
proiectului.
servicii sociale, medicale și
socio-medicale, în
domeniul îmbunătățirii
condițiilor de locuit și în
domeniul acordarii
de asistență juridică

1 = 2+5

Asistenta
financiarea
nerambursabi
la (AFN)
2 = 3+4

13 415 317.22

13 359 014.84

Buget total
eligibil

Buget (UE)

Buget de
stat (BS)

Contributie
proprie
beneficiar

3

4

5

11 403 019.67

1 955 995.17

56 302.38

2

3

ASOCIAȚIA
PENTRU
Peris, România, Str.
C.R.I.S. - CENTRU
FORMARE,
Sondei nr. 8, județul
125272
DE RESURSE
EDUCAȚIE ȘI
Ilfov, cod poștal
INTEGRATE SINOE!
DEZVOLTARE
077150, România
EUROFED

125671

MUNICIPIUL
TULCEA

Re Start Neptun dezvoltare locală
integrată

Municipiul Tulcea,
România, Str. Păcii
nr. 20, județul
Tulcea, cod poștal
820033, România

organism
neguvernamental
nonprofit
București(persoană
Ilfov/Județu
juridică de drept
l Ilfov
privat fără scop
patrimonial)

unitate
administrativ
teritorială nivel
local

Regiunea
SudEst/Județul
Tulcea

93.5

92.5

Cresterea accesului si
participarii la educaþie
prescolara, invatamant
Dezvoltarea și înființarea
primar si gimnazial,
unui Centru de Resurse
scoala dupa scoala prin
Integrate în cadrul căruia
implementarea de
se vor furniza
programe specializate,
măsuri/servicii integrate
integrate si adaptate
pentru un număr de 310
nevoilor specifice
persoane aflate în risc de
comunitatii
sărăcie și excluziune
marginalizate. Conform
socială timp de 36 luni, în
analizei socioeconomice
vederea reducerii
in comunitatea
numărului de persoane
marginalizata, se observa aflate în risc de sărăcie și
existenta unui procent
excluziune socială din
semnificativ din populatie comunitatea marginalizată
care fie nu a finalizat
(non-roma) a satului Sinoe,
traseul educational
comuna Mihai Viteazu,
obligatoriu, fie nu detine județul Constanța, zona ITI
o calificare necesara care
Delta Dunării.
sa ii faciliteze accesul pe
piata muncii.

Cresterea accesului si
participarii la educaþie
prescolara, invatamant
primar si gimnazial,
scoala dupa scoala prin
implementarea de
Reducerea numarului de
programe specializate,
persoane aflate în risc de
integrate si adaptate
saracie si excluziune
nevoilor specifice
sociala din comunitatea
comunitatii
marginalizata „Cartier
marginalizate. Conform
Neptun - Tulcea”,
analizei
Municipiul Tulcea, judeþul
socioeconomice in
Tulcea, prin
comunitatea
implementarea de masuri
marginalizata, se observa integrate, multi-sectoriale,
existenta unui procent
insertia pe piata muncii si
semnificativ din populatie
imbunatatirea calitatii
care fie nu a finalizat
vietii.
traseul educational
obligatoriu, fie nu detine
o calificare necesara care
sa ii faciliteze accesul pe
piata muncii.

13 931 746.64

13 844 282.01

11 841 984.66

2 002 297.35

87 464.63

13 035 911.24

12 798 500.47

11 080 524.60

1 717 975.87

237 410.77

4

125672

MUNICIPIUL
TULCEA

Servicii Integrate
pentru VIITOR

Municipiul Tulcea,
România, Str. Păcii
nr. 20, județul
Tulcea, cod poștal
820033, România

unitate
administrativ
teritorială nivel
local

Regiunea
SudEst/Județul
Tulcea

91

Reducerea numarului de
persoane aflate în risc de
Creșterea accesului și
saracie si excluziune
participarii la educație
sociala din comunitatea
preșcolară, învățământ
marginalizata Cartier Vest primar și gimnazial,
Tulcea,
școală după scoală prin
Municipiul Tulcea, judeþul
implementarea de
Tulcea, prin
programe specializate,
implementarea de masuri
integrate și adaptate
integrate, multi-sectoriale,
nevoilor specifice
insertia pe piata muncii si
comunității marginalizate.
imbunatatirea calitatii
vietii.

Total Lei
Total Euro

13 084 769.31

12 858 035.17

11 122 053.96

1 735 981.21

226 734.14

53 467 744.41
11 470 072.81

52 859 832.49
11 339 661.59

45 447 582.89
9 749 561.92

7 412 249.60
1 590 099.67

607 911.92
130 411.22

