ANUNȚ DE PRESĂ
Data: noiembrie 2019
” Construire Gradinița Sp+P+1E cu program prelungit”
Comuna Berceni, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 4546/12.07.2019, încheiat
cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Organismul
Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, anunță începerea implementării
proiectului ”Construire Gradinița Sp+P+1E cu program prelungit”, cod SMIS 124629, finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 10 ‐ Îmbunatațirea infrastructurii educaționale,
Prioritatea de investiții 10.1 ‐ Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si
învațamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru
asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la
procesul educational prin constructia unei gradinitei cu program prelungit situata in localitatea Berceni.
Obiectivul specific al proiectului este construire si dotare gradinita cu program prelungit pentru crearea
unei infrastructuri educationale esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru
construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala ceea ce va conduce la cresterea accesului,
calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de
educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a
invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.
Valoarea totală a proiectului este de 4.287.049,43 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de
946.238,97 lei, iar cuantumul contribuției proprii este de 3.340.810,46 lei. Perioada de implementare a
proiectului este de 60 de luni, respectiv 25/08/2016 – 31/07/2021.
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