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Proiect cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului:
Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri
Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

ANEXA 1 – Tabelul cu obiectivele specifice, măsurile, intervențiile și bugetele stabilite pentru fiecare tip de intervenție POR și POCU, aprobate
în conformitate cu SDL Gherla.
I.
Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla,
Buget
(1) Intervenție POR: Extinderea și optimizarea reșelei de piste
1. Creșterea mobilității urbane
de biciclete
50.000 EUR
(2) Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări în
preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii
165.000 EUR
(3) Intervenție din bugetul local: Înființarea de servicii de
transport public
120.000 EUR
2.

Îmbunătățirea aspectului spațiilor urmane

(4) Intervenție POR: Instalarea / construcția de toalete publice

(5) Intervenție buget local: Restaurarea și funcționalizarea
Pieței Centrale/ Parcului Mic
(6) Intervenție POR: Extinderea și modernizarea adăpostului
pentru animale
II.
Reducerea numărului de spații locative improprii
3. Îmbunătățirea condițiilor locative
(7) Intervenție POR: Construire de locuințe sociale
III.
Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023
(8) Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin
4. Srijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea
măsuri integrate de consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de
creării de noi locuri de muncă
microgranturi
5. Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în
(9) Intervenție POCU: Înființarea de întreprinderi sociale
vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului
componenta soft
vulnerabil
(10) Intervenție POR: Schema de minims pentru crearea
infrastructurii întreprinderilor sociale
(11) Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare
6. Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
profesională, consiliere și orientare vocațională pentru tineri și
adulți
IV.

100.000 EUR
200.000 EUR
20.000 EUR
1.800.000 EUR

700.000 EUR

150.000 EUR
300.000 EUR

250.000 EUR

Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și Creșterea calității acestor servicii
educaționale, medicale și sociale de bază

7. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea
(12) Intervenție POR: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei
copiilor de vârstă ante-școlară și preșcolară
8. Asigurarea serviciilor sociale, medicale și comunitare (13) Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare
integrate
integrate
(14) Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar
integrat
(15) Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale
9. Îmbunătățirea seriviciilor educaționale în vederea (16) Intervenței POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de
reducerii abandonului școlar și a eficientizării actului învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de
educațional
calitate, în special a celor de tip afterschool
(17) Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea
serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții, etc.
10.
Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților (18) Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de
sanitare
specialitate
11. Program de inovare socială
(19) Intervenție POCU: Frigiderul comunitar
(20) Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri
V.
Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare
(21) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare
12. Creșterea gradului de conștientizare și implicare a
și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, salubrizare,
comunității în rezolvarea problemelor cu care se
igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. Cu
confruntă
participarea comunității
13. Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității (22) Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor
segregate
destinate activităților culturale
14. Consolidarea imaginii comunității
(23) Intervenție POCU: Construire și promovarea brand local

140.000 EUR
400.000 EUR
420.000 EUR
100.000 EUR

1.600.000 EUR
150.000 EUR
255.000 EUR
20.000 EUR
50.000 EUR

30.000 EUR
20.000 EUR
70.000 EUR

