ANUNȚ DE PRESĂ
IUNIE 2022
Privind finalizarea proiectului
„Înfiintare gradinita în satul Nucet, comuna Nucet, judetul Dâmbovita
Comuna Nucet , în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „ Înfiintare gradinita în satul Nucet, comuna
Nucet, judetul Dâmbovita”, COD SMIS 124285, finanţat din POR 2014 – 2020, Prioritatea de Investiții 10.1-Investitiile in educatie, in
formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare, Operatiunea 10.1a – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si
învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, beneficiar fiind UAT Comuna
Nucet.
Contractul de finanţare nr. 4476 a fost semnat în data de 05.07.2019 cu Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și
Administrației , în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului : Inființarea unei grădinițe cu program normal în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița,
atins prin realizarea următoarelor obiective specific :
 Înființare infrastructură educațională preșcolară în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița cu o capacitate de
maxim 60 de copii;
 Crearea de condiții adecvate pentru desfășurarea activității unui număr de maxim 60 de preșcolari în condiții
corespunzătoare atât din punct de vedere al clădirii cât și al dotării.
Rezultatele proiectului au fost :
 Infrastructura educationala aferenta desfasurarii procesului educational prescolar in conditii de siguranta si cu
respectarea legislatiei in vigoare, infrastructura care va fi frecventata de un numar de minim 45 si maxim 60
prescolari.
 Dotare corespunzatoare din punct de vedere al mobilierului functional si administrativ pentru un numar de minim
45 si maxim 60 de prescolari; dotare corespunzatoare cu echipamente necesare pentru dotarea grădiniței in functie
de destinația fiecarui spațiu; dotare cu jocuri si jucarii aferente desfașurarii activitații educaționale pentru copii de
varsta prescolara (3-5 ani); dotare cu echipamente, jocuri si jucarii pentru spațiile amenajate in exteriorul
gradinitei.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 2.474.612,55 lei, iar valoarea totală eligibilă 1.614.125,04 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost 1.614.125,04 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. a fost de
1.372.006,29 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 209.836,25 lei (13%), iar cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului a fost de 32.282.50 (2%). Valoarea neeligibilă a proiectului a fost de 860.487,51 lei.
Durata de implementare a proiectului a fost de 52 luni ( 05.03.2018-30.06.2022).
Locul de implementare al proiectului : Regiunea Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, Comuna Nucet, sat Nucet, Tarla 40, nr.
cadastral 71496
IMPACTUL AVUT : Necesitatea realizarii acestui proiect reiese din nevoia de dezvoltare a infrastructurii de educatie - nivel prescolar
la nivelul comunei Nucet, sat Nucet.
Prin realizarea acestui proiect se doreste îmbunatatirea infrastructurii educationale prescolare prin asigurarea cresterii calitatii
infrastructurii educationale si accesul în mod nediscriminatoriu la educatie.
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