PROIECT
„Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest
Oltenia”
Beneficiarul acestui proiect este - Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia (A.D.I. S-V Oltenia) - formată
din cele 5 judeţe ale regiunii reprezentate de Consiliile Judeţene:
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi, respectiv, Vâlcea.
Sursa de finanţare - Programul Operaţional Regional, Axa
prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea
capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii 4 SudVest Oltenia prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Contractul de finanțare aferent proiectului menționat a fost
semnat în data de 28.12.2012.
Valoarea totală a proiectului a fost de 22.116.330 lei, din
care:
- Valoarea eligibilă = 17.815.750 lei
- Valoarea neeligibilă =
20.000 lei
- Valoarea TVA
= 4.280.580 lei

Contribuția Consiliului județean Vâlcea în acest proiect a
fost în total de 931.379 lei, repartizați astfel:
- Cota parte cofinanțare cheltuieli eligibile = 71.263 lei
- Cota parte cofinanțare cheltuieli neeligibile = 4.000 lei
- Cota parte TVA
= 856.116 lei
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Sud - Vest Oltenia a
achiziţionat prin acest proiect 10 echipamente care au fost
recepționate și repartizate Inspectoratelor pentru Situații de Urgență
din cadrul Regiunii Sud – Vest Oltenia.
Aceste echipamente au constat în:
 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi
acordarea asistenţei medicale de urgenţă tip FRAP;
 5 autospeciale de intervenţie şi salvare la înălţime
(mașini de intervenție prevăzute cu scară la înălțime).
La finalul proiectului, consiliului Județean Vâlcea i-au revenit:
 1 buc. autospecială complexă de intervenţie,
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgență tip FRAP;
 1 buc. autospecială de intervenţie şi salvare la înălţime
(mașini de intervenție prevăzute cu scară la înălțime).
Durata de implementare a proiectului a fost de 22 de luni,
respectiv între 29.12.2012 şi 28.10.2014.

