EXTINDEREA SI DOTAREA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 SAT TULUCEŞTI,
COMUNA TULUCEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
UAT Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Extinderea si dotarea şcolii
gimnaziale nr.1 sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” în baza contractului de finanţare
4247/14.05.2019.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 –
Îmbunătățirea infrastructurii educationale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv
în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului.
Scopul acestui proiect este de a se asigura un proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării
populaţiei şcolare la procesul educaţional.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaţionale şcolare din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est prin extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Realizarea unei extinderi prin corp şcolar nou, în vederea asigurării funcţionalului şcolar necesar pentru
înglobarea numărului de elevi preconizat.
OS2: Dotarea şi echiparea corpului şcolar, pentru acces la un proces instructiv-educativ performant.
Rezultatele proiectului: 1 clădire înfiinţată şi dotată, respectiv: extinderea Şcolii Gimanziale nr. 1 Tuluceşti prin
înfiinţarea unei clădiri noi, moderne şi dotate, cu regim de înalţime D+P+2E, care să răspundă tuturor
necesităţilor actuale, tuturor exigenţelor impuse atât prin normativele naţionale, cele europene, cât şi prin
cerinţele şi nevoile beneficiarului. Atingerea rezultatelor va contribui la îndeplinirea obiectivului general al
proiectului, precum şi atingerea obiectivelor specifice 1 si 2, şi a indicatorilor asumaţi în cadrul proiectului.
Perioada de implementare este de 63 de luni, respectiv între 15.04.2016- 30.06.2021, incluzând și perioada de
pregătire a proiectului.
Bugetul total al proiectului este de 8.117.413,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare
de 7.955.065,61 lei. Cofinanțarea eligibilă a UAT Comuna Tuluceşti este în valoare de 162.348,28 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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