„Amenajare spatii verzi/parc in Orasul Slanic, judetul Prahova”
ORAȘUL SLANIC, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. lexandru Odobescu, nr. 2, Oraș Slanic, judeţul Prahova, cod poştal 106200, România,
derulează proiectul „Amenajare spatii verzi/parc in Orasul Slanic, judetul Prahova”, cod Mysmis 118934, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar.
Prin implementarea acestui proiect se doreste amenajarea a unui parc in orasul Slanic. Parcul va fi o locatie destinata petrecerii timpului in aer
liber, in care se vor putea desfasura activitati recreative diverse precum alergare in aer liber, practicarea de diverse sporturi: tenis, baschet,
fotbal, volei, skeating, tiroliana promenada, picnic, navigare pe internet. Parcul va fi dotat cu spatii de joaca pentru copii, alei pietonale pentru
promenada, foisoare, bancute, panouri de informare etc.
Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.2: Realizarea de
acțiuni destinate îmb unătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusi v a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectivul principal al proiectului este imbunatatiriea mediului urban, revitalizarea orasului, regenerarea si reducerea poluarii aerului prin amenajarea unui parc in
suprafata de 50.077 mp, situat pe str. Ing. Carol S. Caracioni Craciun, in Orasul Slanic, Judetul Prahova pana la finalul anului 2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reconversia si refunctionalizarea unui teren in suprafata totala de 50.077 mp pana la sfarsitul anului 2020
2. Crearea unei suprafete de spatiu verde de 50.077 mp pana la finalul anului 2020
3. Cresterea ponderii de spatiilor verzi de la 154,856 mp/cap de locuitor in prezent la 163,283 mp/cap de locuitor pana la finalul anului 2020.
Rezultate asteptate:
1. Spatii verzi create 50.077 mp
2. Pondere spatii verzi pe cap de locuitor 163,283 mp /cap de locuitor
Locul de implementare: Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Strada Ing. Carol S. Caracioni Craciun, Orasul Slanic, Judetul Prahova, teren situat in
intravilanul UAT Slanic, suprafata 50.077 mp.
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Valoarea totală a proiectului este de 5.363.140,86 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 5.225.891,52 lei (din care 4.532.661,01 lei reprezintă finanţarea
nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională si 693.230,51 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).
Perioada de implementare: 37 luni
Data începere proiect: 01.08.2017
Data finalizare proiect: 31.08.2020
www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi
www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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