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Extinderea şi dotarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău - finanţată prin
Programul Operaţional Regional
Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău, în calitate de beneficiar al finanţării pentru proiectul
„Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Buzău”, cod SMIS 10965, anunţă organizarea în data de 03.12.2010, ora 10.30, la sediul Consiliului Judeţean Buzău,
Sala „D. Filipescu”, a seminarului de lansare oficială a acestui proiect.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul Major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Valoarea totală a proiectului este de 3.041.069,32 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională 1.990.237,60 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
304.389,28 lei (13%) şi contribuţia Consiliului Judeţean Buzău 746.442,44 lei, (46.829,12 lei reprezentând 2% din
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 146.063,00 lei - valoarea cheltuielilor neeligibile şi 553.550,32 lei –
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile).
Obiectivul general al proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din judeţul Buzău
şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi al asigurării creşterii
participării populaţiei şcolare cu nevoi speciale la procesul educaţional.
Obiectivul specific al proiectului constă în extinderea, dotarea corespunzătoare şi modernizarea utilităţilor clădirii
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă din municipiul Buzău, într-o perioadă de 23 luni.
Perioada de derulare a proiectului este de 23 de luni: 15 octombrie 2010 – 14 septembrie 2012.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Buzău, coordonator proiect - Mirela Oprea
director executiv, telefon 0238/725.512, fax 0238/714.198.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României
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