Anunț de presă
Data: 08.05.2020

Parteneriatul dintre UAT COMUNA SMEENI și UAT COMUNA CILIBIA
anunţă demararea proiectului
„Înființare centru social pentru persoane vârstnice în Comuna Smeeni, județul Buzău”

Parteneriatul dintre UAT COMUNA SMEENI și UAT COMUNA CILIBIA, condus și reprezentat de UAT
COMUNA SMEENI, în calitate de beneficiar, cu sediul in Comuna Smeeni, str. Smeeni, Judeţul Buzau, Cod
poştal 127595, România, derulează proiectul „Înființare centru social pentru persoane vârstnice în Comuna
Smeeni, județul Buzău”, cod SMIS 127841, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Programul de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale
Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane
vârstnice
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru
grupul vulnerabil „persoane vârstnice” și îmbunătățirea calității infrastructurii de sănătate și sociale la
nivelul județului Buzău, în particular la nivelul comunei Smeeni, prin dezvoltarea în această localitate a unui
centru social de zi fără componentă rezidențială, alcătuit din centru de zi, care sa ofere acces la servicii
sociale pentru persoanele vârstnice din localitate. Prin implementrea proiectului, persoane vârstnice din
localitate vor avea acces la servicii sociale de calitate, într-un spațiu modern care corespunde standardelor
europene.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin înfiintarea în termen de 23 luni a unui centru
social de zi, necesar oferirii de servicii sociale diversificate pentru persoanele vârstnice din comuna Smeeni,
județul Buzau.
2. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 606 persoane vârstnice din comuna Smeeni prin participarea la
activități diverse care vor contribui la integrarea acestora în societate.
Rezultate așteptate:
1. 1 clădire reabilitată/extinsă/dotată;
2. 606 beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă/
dotată.
Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Sat Smeeni, Strada Principala (DN 2C),
Tarla 12, Parcela 17,1/2, Comuna Smeeni, Judeţul Buzău.

Valoarea totală a proiectului este de 4.709.974,94 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 4,335,549.12
lei (din care 3.096.820,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de
Dezvoltare Regională si 1.238.728,31 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)
Perioada de implementare: 34 luni
Data începere proiect: 01.11.2018
Data finalizare proiect: 31.08.2021
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UAT COMUNA SMEENI
Adresa: Comuna Smeeni, str. Smeeni,
Judeţul Buzău, Cod poştal 127595,
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primaria.smeeni2018@yahoo.com
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