ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

• Proiectul

Perioada de programare
2014-2020
Descrierea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
Comuna Boghicea, județul
Neamț
Localizarea proiectului: sat
Slobozia, comuna Boghicea,
județul Neamț
Domeniul de intervenție
DI: 6B) Sprijinirea incluziunii
sociale

•Construire teren de sport în sat
Slobozia, comuna Boghicea, județul
Neamț

Obiective

propus prevede construirea unui teren de sport
multifuncțional în sat Slobozia, comuna Boghicea, Județul Neamț,
pe terenul în suprafață de 1722mp, aparținând domeniului public
al comunei Boghicea, având o arie construită de 936,84mp.
Suprafața de joc va fi realizată cu gazon sintetic, împrejmuire
realizată din stâlpi metalici și plasă metalică și se vor achiziționa
dotări specifice: 2 porți de minifotbal/handbal, lămpi cu halogrn
de 400W. Construirea unui teren de sport în comuna Boghicea are
scopul integrării minorității locale și de a îmbunătăți activitatea
sportivă a locuitorilor din zonele rurale și revigorarea activităților
sportive. Construirea unui teren de sport care să asigure tinerilor
care provin din familii de români și a celor de etnie rromă condiții
pentru practicarea unor sporturi în echipă, este un factor care
poate contribui la integrarea minorității locale de etnie rromă,
întărind legăturile dintre oameni, asigurând un cadru în care tinerii
sa-și consume în mod sămătos energia.

•Integrarea minorităților locale
•Creșterea participării locuitorilor din spațiu rural,
indiferent de etnia din care fac parte, la activități
sportive
•Creșterea numărului de copii și tineri de etnie rromă
care participă la competiții sportive ce se desfășoară în
spațiul rural
•Promovarea sportului și modului de viață sănătos în
rîndul tinerilor prin diversificarea activităților sportive

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305: art. 20, alin. 1,
lit. b), d), e), f), g).

Valoarea finanțării
nerambursabile
48.803,48 euro

Rezultate

•Prin finalizarea proiectului, în comuna Boghicea, s-au
obținut următoarele :
•Integrarea minorităților locale;
•Formarea unor convingeri referitoare la rolul
exercițiilor fizice în vederea creșterii calității vieții;
•S-a imbunatatit imaginea și funcționalitatea comunei
Boghicea în sensul creșterii standardul de viață al
locuitorilor întregii comuni;
•S-a imbunatatit procesul
de perfecționare a
managementului public și de continuare a reformei în
administrația publică din teritoriul GAL.

Lecții
învățate/
recomandări

• Creșterea capacității de a lucra ăn parteneriat și de a asigura
intensificarea și diversificarea formelor de consultare publică,
în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării
acestora și formulării de recomandări pentru intervenție rămân
coordonatele necesare ale unui management public eficient,
performant, transparent și realizat la standarde europene;
• Autoritățile administrației publice locale din teritoriul GAL, au
conștientizat că accesarea fondurilor europene disponibile în
planul de finanțare al SDL antrenează nu mulai resurse
financiare, materiale și umane, ci și un necesar și evident
proces de perfecționare a managementului public și de
continuare a reformei în administrația publică din teritoriul
GAL;
• O nouă analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor
pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate.

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 08.10.201818.11.2020
Date de contact:Cazamir
Mihai , tel. 0233767311,
email: boghiceap@yahoo.com

