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

•Înființare spațiu public de recreereteren de sport în sat Bîra, comuna Bîra,
județul Neamț

• Prin intermediul acestiu proiect, comuna Bîra și-a dorit să

Perioada de programare
2014-2020
Descrierea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
Comuna Bîra, județul Neamț

Localizarea proiectului: sat
Bîra, comuna Bîra, județul
Neamț
Domeniul de intervenție
DI: 6B) Încurajarea
dezvoltării locale în zonele
rurale

rezolve o problemă veche a comunității locale și anume
construirea unui teren de sport în localitate. Această investiție
va satisface nevoile de spații publice de agrement și recreere,
facilitînd accesul tuturor cetățenilor comunei în noua
investiție.
• La momentul respectiv, în comuna Bîra nu exista un teren de
sport care să asigure creșterea nivelului de educație sportivă,
de socializare și a stării de sănătate a cetățenilor aferențti
comunei, prin practicarea exercițiilor fizice și sportului din
cadrul diverselor activități sportive

Obiective

•Promovarea sportului și modului de viață sănătos în
rîndul tinerilor prin diversificarea activităților sportive
•Realizarea unui spațiu optim pentru practicarea
sportului
•Creșterea nivelului de educație prin sport
•Sporirea gradului de socializare a locuitorilor
•O dezvoltare socială și culturală , având la bază o
educație sportivă bine definită
•Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin
dezvoltarea spatiilor publice locale

Rezultate

• Prin finalizarea proiectului, în comuna Bîra, s-au obținut
următoarele :
• creșterea confortului, a calității antrenamentelor și
diversificarea gamei de sporturi practicate în cadrul zonei
• Creșterea gradului de socializare prin crearea de spații de
receere, unde locuitorii comunei asistă la diverse
evenimente sportive
• S-a imbunatatit imaginea și funcționalitatea comunei Bîra
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.

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305 : art. 5, alin. 6,
lit. b)

Valoarea finanțării
nerambursabile
44.109,54 euro

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 08.10.2018 11.03.2021
Date de contact:Petraru
Dănuț , tel. 0233765502,
email: primaria@bira.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• Creșterea capacității de a lucra în 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 euroăpene disponibile în
planul de finanțare al SDL antrenează nu numai resurse
financiare, materiale și umane, ci și un necesar și evident
proces de perfecționare a managementului public teritoriul
GAL
• O nouă analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor
pentru a asigura eficința operațiunilor finanțate

