ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL
Proiect finanțat prin FEADR
SubSub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
20142014-2020

Beneficiarul proiectului
Comuna SintamariaSintamaria-Orlea

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Comuna SintamariaSintamaria-Orlea, sat
SintamariaSintamaria-Orlea, nr. 130,
judetul Hunedoara

•Achizitionarea
Achizitionarea de echipamente in vederea
integrarii in societate a minoritatii etnice
rome din comuna SintamariaSintamaria-Orlea, judetul
Hunedoara

• Prin prezentul proiect de doreste achizitionarea
unei scene mobile compuse din platforme scena,
picioare reglabile, cleme de prindere, scara
pentru scena si balustrada scara, in vederea
crearii conditiilor minime de baza pentru
locuitorii de etnie roma de pe raza comunei,
incurajanduincurajandu-se incluziunea sociala si integrarea
romilor in societate, prin crearea posibilitatii
organizării de evenimente special dedicate
minorităților de etnie roma, evenimente prin
care aceștia pot proceda la o integrare activă în
viața comunitățiii din care fac parte.

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20
Servicii de baza si reinnoirea
satelor in zonele rurale
Valoarea finanțării
nerambursabile

Obiective

51.034,34 lei
10.943,36 EURO

•Asigurarea
Asigurarea cadrului de manifestare a
tradițiilor și elementelor specifice minorităților
de etnie roma.
•Asigurarea
Asigurarea accesului la infrastructura
necesara exprimarii si manifestarii traditionaltraditionalartistice specifice etniei rome
•Sprijinirea
Sprijinirea promovării vizibilității grupurilor
minorităților etnice și a realizărilor acestora,
prin crearea premiselor de desfasurare a
evenimentelor culturale si sociale traditionale
•Reducerea
Reducerea saraciei si a riscului de excluziune
sociala a locuitorilor de etnie roma ai comunei

Valoarea contribuției private
0,00 lei

Perioada de implementare a
proiectului: 10.04.201910.04.201915.10.2019
Date de contact tel.
0254 777310, ee-mail:
primariasintamariaorlea@yah
oo.com

Rezultate

Lecții
învățate/
recomandări

• Achizitia unei scene mobile

•Proiectul
Proiectul va genera un impact pozitiv pe
teremen lung fiind create conditiile de baza
pentru promovarea elementelor si traditiilor
specifice minoritatilor de etnie roma.

