l 90 mm

Comunicat de presă
27 Octombrie 2017
AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC ŞTEI
Primăria Orașului Ștei, în calitate de beneficiar al proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT
LAC ŞTEI”, conform contract de finanțare 426 din 05.09.2017, anunță lansarea acestui proiect finanțat
prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de
investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
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Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Proiectul își propune ca obiectiv general, Valorificarea resurselor naturale neutilizate ale orașului
Ștei în vederea creșterii calității vieții urbane.
Obiectivul specific preconizat a fi atins prin implementarea proiectului este:
Amenajarea în 36 de luni a unei zone de agrement și petrecere a timpului liber în jurul lacului de
acumulare Ștei, în suprafață de 15.289 mp, sub numărul cadastral 50666, în vederea reutilizării și
remodelării spațiului public al orașului Ștei.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 3.940.374,59 lei, din care valoare eligibilă
nerambursabilă din FEDR 3.111.782,81 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național
475.919,72 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 73.218,42 lei, valoarea neeligibilă: 279.453,64
lei
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni (05.09.2017 – 04.09.2020)
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Primăria Orașului Ștei
Adresa: Orașul Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 4B, jud. Bihor,
Manager de proiect: Stan Daniel Mădălin
Persoană de contact: Cioară Marius Dorel – viceprimar
Telefon: 0259.332.337, Fax.: 0259.332.348, Email: primariaorasuluistei@gmail.com
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

