CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECT
CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTAREA CENTRULUI ŞCOLAR
PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BĂBENI – JUDEŢUL VÂLCEA
Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Vâlcea
Obiectiv general: consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii
educaţionale din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:






Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie;
Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional din cadrul învăţământului
special;
Creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale care participă la
actul educaţional;
Creşterea numărului de persoane adulte participante la procesul educaţional
special;
Prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială,
pentru copii cu cerinţe educative speciale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.986.624,00 lei, reprezentând costuri eligibile,
costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 8.463.330,00 lei, din care
8.289.831,73 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi
173.498,27 lei - contribuţia locală la cheltuielile eligibile.
Perioada de implementare: 62 luni (26 octombrie 2010 – 30 iunie 2016).
Rezultate proiectului:
 lucrări de consolidare şi modernizarea a corpului de clădire existentă (suprafaţă
desfăşurată 1974 metri pătraţi);
 lucrări de extindere a centrului şcolar cu un corp nou de clădire cu funcţiunea
internat, cu suprafaţa construită de 760 mp şi suprafaţă desfăşurată de 1745 mp cu
instalaţii aferente;
 modernizarea a 1973 mp spaţii verzi de recreaţie din curtea şcolii şi 1065 metri
pătraţi - teren de sport existent;
 echipamentele de specialitate achiziţionate: 68 softuri şi 195 echipamente.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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