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

• Prin acest proiect, comuna Tămășeni, a dorit în primul rand

Perioada de programare
2014-2020
Descrierea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
Comuna Tămășeni, județul
Neamț
Localizarea proiectului: sat
Adjudeni, comuna
Tămășeni, județul Neamț
Domeniul de intervenție
DI: 6B) Încurajarea
dezvoltării locale în zonele
rurale

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: art. 5, al.
6, lit. b
Valoarea finanțării
nerambursabile
66.885,67 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 27.06.201812.12.2019
Date de contact: Lucaci
Stefan, tel. 0233749494,
email:
primariatamaseni@yahoo.com

•Amenajare teren de sport în satul
Adjudeni, comuna Tămășeni, județul
Neamț

Lecții
învățate/
recomandări

imbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor satului
Adjudeni cât și a întregii comunități. Amenajarea unui teren
de sport la standarde, va facilita activitățile sportiv-recreative
în cadrul comunității.;
• Necesitatea investiției a survenit din nevoia de a dezvolta
infrastructura sportivă și de recreere din zonă, de creșterea
atractivității zonei rurale și de stoparea migrării populației din
mediul rural către mediu urban;
• Având în vedere cererile pentr dezvoltarea zonelor de
recreere, prin realizarea proiectului se asigura infrastructura
la standarde aflate în vigoare și totodată aduce la dezvoltarea
socio-economică a acomunei.
• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin
dezvoltarea spațiilor publice locale;
• Creșterea numărului de locuitori din comuna Tămășeni și
din teritoriul GAL "Podișul de Nord al Bârladului" care
beneficiază de condiții îmbunătățite;
• Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții,
conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea unor aspecte
ale gandirii;
• Dezvoltarea spațiului rural;
• Creșterea si modernizarea infrastructurii de recreere și
activități sportive;
• Creșterea accesului la educație a populației din zonă;
• Menținerea une stari optime de sănătate;
• Favorizarea starii fizice și a personalității armonioase.
• Prin finalizarea proiectului, în comuna Tămășeni, s-au
obținut următoarele:
• S-au îmbunătățit condițiile și imaginea comunei Tămășeni,
în sensul creșterii standardului de viața al locuitorilor
comunei;
• Formarea unor convingeri referitoare la rolul exercițiilor
fizice în creșterea calității vietii;
• echilbrarea și reglarea emoțională (prin descărcarea
agresivității, defulare)
• educarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor morale
(fair-play,respect, colaborare, într-ajutorare, prietenie, etc)
• S-a îmbunătățit procesul de perfecționare a
managementului public și de continuare a reformei în
administrația publică din teritoriul GAL .
• 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
constientizat ca accesarea fondurilor europene disponibile in
planul de finantare 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 noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor
pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate.

