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AP

5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Denumire apel

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente
fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS
5.1 - REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE
POCU/717/5/1

Cod apel

Nr.
crt.

1

Cod
proiect

140437

Solicitant

INTERLOG
COM SRL

Titlu proiect

Oameni
pregatiti
pentru viitorul
Vulcanului

Adresa
Solicitant

Municipiul
Brad,
România,
Str. Cuza
Voda nr.
11, Bl. 11
Ap 2,
judeþul
Hunedoara,
cod postal
335200,
România

Categorie
Beneficiar

Furnizor
de
formare

Regiune/
Județ

Vest/
Hunedoa
ra

Obiectiv
specific

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie și
excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe/municipii
cu peste 20.000
locuitori, cu

Obiectivul
general al
proiectului

Reducerea
numarului de
persoane aflate
in risc de
saracie sau
excluziune
sociala in zone
urbane
marginalizate
total sau
partial pe
teritoriul
municipiului
Vulcan prin
implementarea
de masuri

Buget total
eligibil

Asistența
financiară
nerambursabilă
(AFN)

Buget (UE)

Buget de
stat (BS)

Contribuție
proprie
beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

6.710.064,88

6.498.440,89

6.233.105,87

265.335,02

211.623,99

1
0
,
3
7
2
,
9
1
1
.
3

2

148658

AGENTIA
JUDETEAN
A PENTRU
OCUPAREA
FORTEI DE
MUNCA
HUNEDOA
RA

SICO-HD –
Servicii
Integrate
pentru
COmunitatea
marginalizata
din municipiul
Hunedoara

Municipiul
Deva,
România,
Str. PIATA
UNIRII nr.
2, , județul
Hunedoara,
cod postal
330152,
România

autoritate
a
administra
ției
publice
centrale
finanțata
integral
de la
bugetul de
stat sau
BAS

Vest/
Hunedoa
ra

accent pe cele
cu populație
aparținând
minorității
roma, prin
implementarea
de măsuri/
operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului
de DLRC

integrate care
vizeaza:
imbunatatirea
calitatii vietii,
cresterea
coeziunii
sociale,
imbunatatirea
mediului de
viata
(infrastructura,
acces la
servicii,
locuire) prin
cresterea
economica in
teritoriul SDL si
prin masuri
specifice
de ocupare
pentru un
numar de 740
persoane timp
de 30 luni.

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie și
excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe/municipii
cu peste 20.000
locuitori, cu
accent pe cele
cu populație
aparținând
minorității

Reducerea
numarului de
persoane aflate
în risc de
saracie sau
excluziune
sociala în ZUM,
alaturi de
Îmbunatațirea
calitații vieții,
cresterea
coeziunii
sociale,
îmbunatațirea
mediului de
viața si
cresterea
economica în
teritoriul SDL a
Municipiului

2

4.245.327,92

4.114.671,05

4.033.061,52

81.609,53

130.656,87

roma, prin
implementarea
de măsuri/
operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului
de DLRC

Hunedoara.

Total lei

10.955.392,80

10.613.111,94

10.266.167,39

346.944,55

342.280,86

Total euro

2.317.571,62

2.245.163,41

2.171.768,61

73.394,80

72.408,21

