Anunț de presa
Privind începerea proiectului
Lupeni, NOIEMBRIE 2020

”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi
de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor” cod SMIS 126634
UAT municipiul Lupeni în calitate de beneficiar anunță demararea proiectului ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - Reabilitare
și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor” cod SMIS 126634
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO - Programul Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici
și mijlocii din România, în baza contractului de finanțare nr.6060/11.09.2020
Data începere proiect: 11.09.2020
Data finalizării proiectului: 31.08.2023
Valoarea totală a proiectului: 17.156.645,16 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: este de 16.786.355,61 lei
Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Lupeni.
Obiective specifice:
1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității administrativ teritoriale până la
finalizarea implementări proiectului.
2. Reabilitarea si modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform cerințelor actuale astfel încât procesul educativ
sa se desfășoare în condiții normale până la finalizarea implementării proiectului.
3. Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente școlii prin lucrări de reabilitare a clădirii , a căilor de acces , a instalațiilor
termice , sanitare și electrice , și amenajări exterioare până la finalizarea implementării proiectului.
4. Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii până la finalizarea implementării
proiectului, și reducerea costurilor cu energia cu minim 5% față de situația actuală.
Informații suplimentare: Primăria Municipiului Lupeni, str. Revoluției nr. 2, județul Hunedoara, tel 0254 560 504, fax. 0254
560 515, web. primarialupeni.ro
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