ANUNȚ
FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT
Având în vedere oportunitatea ivită cu ocazia inițierii apelului organizat în cadrul
Schemei de granturi mici ”Acces la finanțare-2020”, relansată în 2020 de către Fondul
Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei şi cresterea incluziunii romilor”, Primăria Comunei Ciprian Porumbescu, dorește să
informeze părțile interesate cu privire la finalizarea implementării proiectului ca urmare a
semnării contractului.
Titlul proiectului: „Acces finanțare pentru infrastructura socială a comunei Ciprian
Porumbescu, județul Suceava- Reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate”
Finanțator: Granturile SEE 2014-2020 și Fondul Român de Dezvoltare Socială
(FRDS), Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi cresterea incluziunii romilor”,
Schema de granturi mici ”Acces la finanțare-2020”.
Numele beneficiarului: UAT COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU, Sat Ciprian
Porumbescu, Str. Principală, nr. 207, C.P.: 727125, Județul Suceava.
Obiectivul proiectului PND021 este de a crește calitatea vieții întregii comunități a
comunei Ciprian Porumbescu inclusiv a comunității de etnie romă prin îmbunătățirea calității
serviciilor medicale oferite în cadrul dispensarului medical din comună, odată cu
modernizarea infrastructurii sociale (dispensarul medical).
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 21.111 € oferit de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.
Rezultate așteptate constau în:
 facilitarea accesului la serviici sociale de bază a tuturor locuitorilor comunei,
precum și oferirea posibilității de a participa la campanii medicale, consiliere
medicală într-un cadru organizat, acțiuni de informare în ceea ce privește medicina
familiei;
 modernizarea sediului dispensarului medical din localitate atât la interior cât și la
exterior;
 creșterea gradului de utilizare a serviciilor sanitare oferite de personalul medical al
dispensarului și facilitarea accesului tuturor locuitorii comunei, fără excepții sau
discriminări, către servicii medicale de calitate superioară.
 crearea unei locații care să poată furniza comunității defavorizate, atât suport
medical cât și educațional prin intermediul cadrelor medicale aferente dispensarului
respectiv a dotărilor existente

Durata proiectului: 10 luni,
Mai multe detalii pe site-urile: http://www.eeagrants.ro, http://www.frds.ro
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