Titlul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului
Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”
Cod SMIS 129223
Sursa de finanțare

Beneficiar

Scopul proiectului

Obiectivele specifice

Rezultatele proiectului

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 4: „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4.4: ”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 4.5: ”Creșterea
calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic
Dimitrie Leonida, Constanța” constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea Corpului C3
(cantină, refuncționalizat în ateliere), aparținând Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida
din Municipiul Constanța, în scopul asigurării desfășurării activităților educaționale
destinate învățământului secundar superior, cu filieră tehnologică, în condiții optime, la
standarde comparabile cu cele din Uniunea Europeană.
1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea la standarde moderne a unui liceu tehnologic cu o
capacitate de 919 locuri în Municipiul Constanța;
2. Asigurarea de condiții de educație îmbunătățite pentru un număr de 919 elevi de liceu
din Municipiul Constanța și zonele limitrofe înscriși în prezent la nivelul Liceului Tehnologic
Dimitrie Leonida;
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei suprafețe de 1.382 metri pătrați de
infrastructură educațională, cu funcțiune de ateliere, la standarde europene.
-

1 corp de clădire cu funcțiune de liceu tehnologic reabilitat, modernizat și dotat;
1348 metri pătrați construcție reabilitată, modernizată, dotată;
Lucrări de reabilitare/modernizare;
Dotări de specialitate la clădirea existentă;
Lucrări destinate persoanelor cu dizabilități;
Lucrări de protecția mediului (plantări de arbori, aducerea terenului la starea inițială).

Data de începere

30.04.2020

Perioada de
implementare

92 luni ( 07.10.2014 – 31.05.2022)

Valoarea totală a
proiectului

Valoarea totală a proiectului – 7.777.842,86 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 6.506.888,62 lei;
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 995.171,19 lei;
Contribuția beneficiarului – 153.103,27 lei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinațate de Uniunea Europeană, vă rugăm să
vizitați: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

