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COMUNICAT DE PRESĂ
Dej, 29.04.2021

LANSAREA PROIECTULUI
“SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în
teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”
POCU/303/5/2/128177
Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someș-Dej în
parteneriat cu Primăria Orașului Beclean, anunță lansarea proiectului “SOS Ținutul
Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul
Haiducilor”.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității capitalului uman în vederea
reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea
GAL Ținutul Haiducilor, mai puțin locuitorii comunei Lechința (O.S 4.1) și/sau cei care beneficiază
de finanțare prin : AP 4 – PI 9.ii, O.S 4.1, O.S. 4.2, O.S.4.4 sau AP 6- PI 10i, ca răspuns la nevoile
identificate prin SDL Ținutul Haiducilor analiza preliminară a teritoriului.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului
 125 persoane beneficiază de servicii sociale contribuind la realizarea indicatorului 4S67
Serviciile sociale și sunt sprijinite în cadrul intervenției contribuind la realizarea indicatorului
4S148 Servicii sociale funcționale oferite comunităților marginalizate.
 104 persoane participă la cursurile de formare (8 grupe - cursurile sunt gratuite și cu
subvenții: Îngrijitor bătrâni la domiciliu; Patiser / Cofetar; Finisor în construcții; Bucătar;
Lucrător în gospodăria agroturistică; Lucrător în prelucrare carne, lapte, pește, conserve;
Sudor) din care 90 vor dobândi certificate de calificare reprezintă numărul de persoane
care sunt incluse în activități de formare și contribuie la realizarea indicatorului 4S63; 104
persoane informate, consiliate/mediate cu șanse de a obține un loc de muncă durabil
reducând riscul de excluziune socială, conduce la atingerea indicatorului 4S63; 104
persoane formate – reprezintă numărul de persoane care sunt incluse în activități de
formare.
 32 de persoane se angajează sau își realizează o afacere contribuind la realizarea
indicatorului 4S64 Serviciu de ocupare funcțional la nivelul comunităților din cadrul
intervenției contribuind la realizarea indicatorului 4S148 Serviciul de ocupare la nivelul
comunității beneficiază de sprijin.
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8 de persoane își realizează o afacere și contribuie la realizarea indicatorului 4S64.
28 (7 din A2+21 noi intrați în proiect) persoane formate (2 grupe)– reprezintă numărul de
persoane care sunt incluse în activități de formare în cadrul acestei activității.
250 persoane din GT beneficiază de servicii inovative de combaterea a discriminării,
promovarea multiculturalismului și a voluntariatului contribuind la realizarea indicatorului
4S67 și a politicii de inovare, egalitate de șanse, nediscriminare, multiculturalism și
voluntariat.
4 seminarii de informare/60 persoane participă; 2 seminarii pe tema biodiversității/40
persoane participă; 2 concursuri de biciclete/40 persoane participă; 4 evenimente de tip
atelier demonstrativ structurate pe meșteșuguri tradiționale/80 persoane participă; 4
evenimente de tip atelier demonstrativ structurate pe obiceiuri tradiționale/80 persoane
participă; 5 acțiuni de tip clacă/50 persoane participă.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.356.250,18 lei (patru milioane trei
sute cincizeci și șase de mii două sute cincizeci de lei și optsprezece bani). AM/OI acordă o
finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 4.343.510,76 lei (patru milioane trei sute patruzeci
și trei de mii cinci sute zece lei și șaptezeci și șase de bani), echivalentă cu 99,71% % din valoarea
totală eligibilă aprobată.
Data începerii proiectului 23 septembrie 2020
Data finalizării proiectului 31 decembrie 2023
Cod SMIS 2014+ 128177 --- NR: POCU/303/5/2/128177
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020 si gestionat de Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane- Nord Vest din cadrul Autorității de Management,
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată
sub responsabilitatea comunității, Obiectiv tematic: 9.vi „Promovarea incluziunii sociale,
combaterea
sărăciei
și
a
oricărei
forme
de
discriminare”,
Apel
proiect:
POCU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din
zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.
Informații privind obiectivele și activitățile proiectului se pot obţine de la:
Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă Someş Dej,
cu sediul în localitatea Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, jud. Cluj,
Tel./Fax: 0264 211 207, Mobil: 0787 896 024, E-mail: airdd@airdd.ro
Persoana de contact: Mureșan Roxana-Asistent Manager

