Proiect cofinanțaț din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlul Proiectului:
“Sprijin pentru Functionarea Asociatiei Grup de Actiune Locala ZUM Medias”
Cod SMIS 2014+ 123426
Axa prioritara:
“Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii”
Demararea proiectului:
Septembrie 2018
Total proiect:
1.744.491,97 RON
Intensitatea finantarii nerambursabile:
100% din valoarea totala eligibila aprobata
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Asociatia Grup de Actiune Locala ZUM
Medias in vederea gestionarii eficiente a fondurilor alocate prin Strategia de Dezvoltare Locala,
prin aprobarea unor propuneri de proiecte in teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locala,
alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de
viata si cresterea economica in teritoriul SDL.
Obiectivele specifice ale proiectului
✓ Asigurarea sprijinului logistic pentru functionarea GAL ZUM Medias
✓ Cresterea gradului de informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari ai GAL,
precum si a membrilor comunitatii vizate de SDL
✓ Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala si asigurarea unui process de gestionare
eficienta a fondurilor alocate interventiilor/masurilor stabilite in Strategia de Dezvoltare
Locala
Rezultate preconizate
Printre rezultatele preconizate se numără:
✓ activităţi realizate conform planificării, obiective realizate, indicatori atinşi
✓ realizarea de măsuri de informare şi publicitate a proiectului
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✓ logistică asigurată pentru funcţionarea GAL şi animarea comunităţii vizate de SDL
✓ informarea beneficiarilor, a potenţialilor beneficiari, a comunităţii vizate de SDL pe toată
durata implementării proiectului
✓ echipa de evaluare şi selecţie constituită şi funcţională, proiecte aferente SDL evaluate pe
baza documentelor elaborate de GAL – procedura de evaluare şi selecţie transparentă,
ghidurile solicitantului, apelurile de propuneri de proiecte
✓ pachet de propuneri de proiecte transmis spre verificare CCS
✓ proiecte finanţate monitorizate pe baza procedurii elaborate de GAL
Context
Aplicarea mecanismului DLRC ca instrument de promovare a dezvoltarii integrate si implicarii
comunitatilor in dezvoltarea locala a condus la formarea unui parteneriat local in Municipiul
Medias, respectiv Asociatia Grup de Actiune Locala ZUM Medias, cu rolul de a elabora si
implementa o strategie de dezvoltare locala integrata in vederea combaterii saraciei si excluziunii
sociale, menita sa conduca la dezvoltarea economica si sociala la nivel local.
Teritoriul SDL
1 zona functionala si 5 zone urbane marginalizate: ZUM1 - Vitrometan, ZUM 2 – Luncii /Garii,
ZUM 3 – Tineretului, ZUM 4 – Centru, ZUM 5 – Ighisu Nou
Nevoi identificate la nivelul teritoriului
✓ Acces deficitar la infrastrucura edilitara
✓ Spatii publice urbane degradate
✓ Conditii de locuire precare
✓ Lipsa locurilor de munca
✓ Neparticipare scolara si risc mare de abandon scolar
✓ Acces redus la servicii sociale, medicale si juridice
✓ Lipsa de coeziune la nivelul comunitatii
Obiective de dezvoltare
✓ Reabilitarea infrastructurii edilitare si dezvoltarea functionala a spatiilor publice urbane
din zonele marginalizate urban in folosul unei comunitati responsabile
✓ Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru persoanele aflate in risc de saracie sau
excluziune sociala
✓ Sprijinirea accesului si mentinerii pe piata muncii a populatiei marginalizate, inclusiv
prin dezvoltarea antreprenoriatului in cadrul comunitatii din zona analizata
✓ Imbunatatirea nivelului de educatie a populatiei din comunitatile marginalizate
✓ Imbunatatirea accesului la servicii pentru populatia din zonele urbane marginalizate
✓ Promovarea spiritului comunitar, a intelegeri reciproce, precum si prevenirea si
combaterea discriminarii
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Principii orizontale – egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitate persoane cu dizabilitati
Toate interventiile propuse in cadrul SDL promoveaza egalitatea de sanse, combaterea
discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau
orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile
de interes general.
Informatii suplimentare
Mirona Tapalaga
Manager GAL ZUM Medias
Str. Nicolae Iorga, nr 2
Tel. 0741-084-630
Email. office.galmedias@gmail.com
www.galmedias.ro
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
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