PROIECT POCU/85/5.1/105142
ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) MUNICIPIUL MOINEȘTI
DESTINATĂ ZONELOR URBANE MARGINALIZATE (ZUM) ȘI ZONELOR URBANE
FUNCȚIONALE AFERENTE
ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL, implementează, în calitate de Partener 1 al Municipiului Moinești,
jud Bacău, proiectul cu titlul „ Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) Municipiul Moinești
destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente”- cod SMIS
2014+: 105142.
Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală
apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apelului de proiecte POCU/85/5/1/Reducerea
numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea
numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 222.172,44 lei, din care 216.861,64 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă.
Proiectul se implementează de către Municipiul Moinești, în calitate de Lider de parteneriat, Romactiv
Business Consulting SRL (Partener 1) și Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui (Partener 2) și are ca
obiectiv general implementarea în municipiul Moinești a noului instrument de dezvoltare teritorială
propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală
plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale,
în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităților
în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de
dezvoltare locală.
Activitățile proiectului constau în:
Activitatea cadru 1 - Înființarea GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada 2014-2020
Activitatea cadru 2 - Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/ zonelor
urbane marginalizate (ZUM)
Activitatea cadru 3 – Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
Activitatea cadru 4 – Elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a listei indicative de intervenții prin
care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală
Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate/obiective specifice:
Înființarea unui Grup de Acțiune Locală pentru elaborarea și implementarea unei Strategii de
Dezvoltare Locală adresată comunităților marginalizate din Municipiul Moinești
Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală multisectorială și integrată în vederea reducerii
riscului sărăciei și a excluziunii sociale a comunităților marginalizate din Municipiul Moinești.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

