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"Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede"
Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu SC
Power Net Consulting SRL București, SC Kalymed Impex SRL Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială "Alexandru
Depărățeanu" Roșiorii de Vede, SC B IQ Consulting SRL Alexandria, Școala Gimnazială "Dan Berindei" Roșiorii de Vede,
și Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de parteneri, anunță lansarea proiectului "Un viitor mai bun prin eforturi
comune în Municipiul Roșiorii de Vede" (Cod SMIS 2014+ 10208).
Proiectul va fi derulat în perioada 21.08.2017 – 20.08.2020 și are ca obiectiv general reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede, prin
implementarea de măsuri integrate ce vizează educația, ocuparea, sănătatea, locuirea și implicarea civică.
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 565 de persoane (350 de adulți, 200 de elevi din clasele I-VIII și 15
preșcolari) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul sau reședința în una din cele cinci zone
marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 scăderea riscului de abandon școlar și îmbunătățirea accesului la educație în zonele vizate;
 dezvoltarea capacității locuitorilor din zonele vizate de a se integra pe piața muncii și adaptarea
competențelor acestora la cerințele pieței;
 stimularea dezvoltării de activități antreprenoriale de către locuitorii din zonele vizate;
 îmbunătățirea accesului locuitorilor din zonele vizate la serviciile medicale;
 îmbunătățirea condițiilor de locuire în zonele vizate;
 îmbunătățirea situației legale a locuitorilor din zonele vizate;
 creșterea coeziunii sociale între locuitorii zonelor vizate și îmbunătățirea imaginii acestor zone.
Rezultate previzionate:
 oferirea de măsuri de ocupare pentru un număr de 340 de persoane
 oferirea de servicii de sănătate unui număr de 565 de persoane
 oferirea de servicii educaționale unui număr de 215 școlari/preșcolari
 îmbunătățirea condițiilor de locuire în 40 de gospodării
Valoarea proiectului:
 Valoarea totală a proiectului: 15.066.019,91 lei, din care:
 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 12.604.981,80 lei
 Valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat: 2.128.153,52 lei
 Valoarea contribuției partenerilor implicați în proiect: 332.884,59 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate
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