PROIECTUL: „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în
centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț”

Proiectul este finantat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
conform contractului de finanțare nr. C1920072S221612901903/21.09.2018 încheiat cu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Valoarea totală a proiectului este de 767.171,08 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 742.439,11 lei, iar contribuția proprie este de 24.731,97 lei.
Scopul proiectului constă în înființarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în
orașul Tîrgu Neamț (copii diagnisticați cu sindrom Down și autism) prin reabilitarea clădirii
în care a funcționat școala nr. 6 Condreni.
Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiției sunt:
- Înființarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități în orașul Tîrgu
Neamț (copii diagnosticați cu autism și sindrom Down);
- Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile
supuse riscului/excluziunii sociale (copii diagnosticați cu autism și sindrom Down).
Aceste obiective contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al măsurii M2/B
„Investiţii in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale" -

facilitarea accesului la servicii de baza a grupurilor minoritare si vulnerabile supuse riscului
izolarii/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor instrumente de integrare sociala si
economica.
Proiectul ”REABILITAREA ȘCOLII NR. 6 CONDRENI ȘI SCHIMBAREA
DESTINAȚIEI ÎN CENTRU PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ORAȘ TG.
NEAMȚ” contribuie la:
- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice în zona
rurală a teritoriului GAL Ținutul Răzeșilor;
- Creşterea nivelului de trai al populaţiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltării teritoriului GAL Ținutul Răzeșilor;
- Îmbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor din teritoriul GAL Ținutul Răzeșilor, prin
furnizarea serviciilor sociale adecvate necesităţilor beneficiarilor cu risc social, cu probleme
specifice (copii cu dizabilitati), avand scopul de a reduce si combate excluziunea sociala pe
teritoriul GAL Ținutul Răzeșilor.
Data de începere a proiectului este 21.09.2018, iar data de închidere efectivă a
proiectului este 20.09.2020.

