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Extinderea gi dotarea Liceului pentru Deficienti de Vedere BuzEu -

proiect finantat prin Programul Operational Regional 2OO7 - 2013

Ljnitatea Administrativ - Teritoriali Judeful Buziu,. in cbtitate de beneficiar at finanlerii pentru proiectut

,,E)dindere cladire cu dotirile corespunzitoare $ modemizare utiliteti la Liceul pentru Deficienti de Vedere

Buziu", cod 5Ml5 10964, anun!6 organizarea in data de 28.01.20'l 1, ora 1 1.00, ta sediut Consitiutui Judelean Buziu,

Sata ,,D. Fitipescu", a seminarutui de lansare oficiata a acestui proiect.

Proiectul este finanlat prin Programul Oper4ional Regional 2007 - 2013, Axa prioritare 3: ,,lmbunit61irea

infrastructurii sociale", Domeniut A{ajor de interventie 3.4 - ,,Reabititarea, modernizarea, dezvottarea Si echiparea

infrastructurii educalionale preuniversitare, universitare $i a infrastructurii pentru formare profesionale continue".

Valoarea total5 a proiectului este de 3.813.999,89 [ei, din care: valoarea eligibila nerambursabile din Fondut

European pentru Dezvottare Regionate 2.520.876,45 tei (85%), vatoarea eligibiti nerambursabila din bugetul nalional

385.545,81 tei (13%) $i contribulia Consitiutui Judelean Buzeu W7.577,63 lei, (59.314,74 Lei reprezentand 2% din

valoarea chettuielitor eligibite ale proiectului, 130.763,00 tei - valoarea chettuielitor neetigibite ti 717.499,89 tei -

TVA-ul aferent chettuietitor etigibite ti neetigibite).

Obiectivul general a[ proiectului ,,Extindere cledire cu doterile corespunzitoare gi modernizare utititi[i ta Liceut

pentru Deficienli de Vedere Buziu" it constituie imbunitigirea catitalii infrastructurii de educalie din judelut Buzdu

ti a dotirii acesteia in vederea asiguririi unui proces educalionat [a standarde europene Si a asigurarii cre$erii

participarii poputaliei $cotare cu nevoi speciate [a procesut educalionat.

Obiectivul specific at proiectului const6 in extinderea, dotarea corespunzetoare ti modernizarea utititititor ctedirii

Liceutui pentru Deficienli de Vedere din Municipiul Buzlu, intr-o perioade de 20 tuni.

Perioada de derulare a proiectutui este de 20 de tuni: 9 decembrie 2010 - 8 august 2012.

Informafii suplimentare se pot obiine [a sediul Consiliutui Jude]ean Buzeu, coordonator proiect - Dreghici Dumitra

secretaruI judetului Buzeu, telefon 0238 1 7 25.510, f ax 0238/71 6. 848.

Continutul acestui materiol nu reprezintd in mod obligatoriu pozitio oficiald a l,niunii Europene sou a Guvernului

Romaniei.
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