Titlul proiectului: Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților
marginalizate - amenajare zonă de recreere Adrian Adamiu FN în Municipiul Botoșani, cod
SMIS 127786
Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este
reprezentat de îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității urbane
marginalizate "CONDACIA"/ ZUM 1 – Calea Națională - Adamiu din Municipiul Botoșani printr-o
abordare complexă, reprezentând un prim pas în rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și
economice concentrate în acestă zonă defavorizată și marginalizată.
Obiectivele specifice ale proiectului: Amenajarea până în finalul anului 2021 a unui părculeț în
suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde
și alei pietonale, la standard modern și sigure de funcționare; Facilitarea până la finalul anului 2021
a accesului pentru minim 600 de persoane (locuitori ai comunității marginalizate - conform Atlasul
zonelor marginalizate) la activități sportive și recreaționale în vederea reducerii gradului de
marginalizare a acestora; Reabilitarea și modernizarea până la finalul anului 2021 a Tronsonului 2 Str. Adrian Adamiu – în suprafață de 347.10 mp în vederea îmbunătățirii condiției infrastructurii
stradale/pietonale a comunității defavorizate "Condacia" din municipiul Botoșani.
Rezultate așteptate:
Rezultatele planificate pun accent pe creearea de noi spaţii deschise si reabilitarea acestor zone
urbane in suprafaţa totală de 1.337,10 mp. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii oraşului
Botoşani, de toate vărstele, oferindu-le posibilitaţi diverse de petrecere a timpului liber pe parcursul
intregului an.
Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni, între 24.12.2019 - 31.12.2021.
Valoarea totală: 2.331.830,77 lei, din care valoare nerambursabilă totală 2.285.194,15 lei (valoare
eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională 1.982.056,15 lei și valoare
eligibilă nerambursabilă de la Bugetul Național 303.138 lei), contribuția proprie a Municipiului
Botoșani fiind în cuantum de 46.636,62 lei.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
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