Fișele pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #1 Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din
aproprierea școlilor, cât și semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Zonele Urbane Marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor
Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul
trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât și
semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate.

Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de
infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.
Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei
de drumuri în zonele Pescăreasa și Cazărmilor.
Campanii de comunicare și prevenire a problemelor
și activități de mediere a conflictelor comunitare
existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare
și mobilizare a comunității.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #24
Organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a
membrilor comunității, aferentă măsurii adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

Problemele semnalate
în cadrul Studiului de
referință de locuitorii din cele două zone cu privire
la lipsa infrastructurii rutiere, lipsa indicatoarelor
rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din apropierea
școlilor și slaba semnalizare a trecerilor de pietoni
în zonele intens circulate.

9.

Comunitatea
teritoriu

marginalizată

din

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zona Cazărmilor nu prezintă această caracteristică.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Cca. 4.149 persoane care locuiesc în Zonele
Urbane Marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor, ce
includ și persoanele aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială.

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 855.000 EURO
Finanțare FEDR: 788.500 EURO

13.

14.

Surse de finanţare
Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Cofinanțare națională: 41.500 EURO
Alte fonduri:25.000 EURO
POR, Alte fonduri
Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
implicarea administrației publice locale și a comunității
locale pentru menținerea în stare funcțională a
rezultatelor intervenției.

Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor,
modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

2.

Nume GAL

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung
Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Cazărmilor
Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc
din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor
pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului
SDL.

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnicointervenție
edilitare.

Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de
infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.

Campanii de comunicare și prevenire a problemelor și
activități de mediere a conflictelor comunitare
existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și
mobilizare a comunității.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #24
Organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a
membrilor comunității, aferentă măsurii adăugate.)
Organizarea de campanii de informare, conștientizare a
importanței efectuării controalelor medicale periodice
pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a
copiilor sub 1 an în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor,
respectiv a educației sexuale.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #20 Campanii
de informare, conștientizare pentru implicarea activă
și voluntară a membrilor comunității prin realizarea
de activități de prezentare de exemple de bună
practică, aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

11.

Durata estimată a intervenției

Focus grupurile realizate în cadrul studiului de
referință au relevat ca problematică semnalată de
participanți alunecările de teren în zona Chilii
(localizată în ZUM Cazărmilor) și starea precară a
spațiilor pietonale la nivelul teritoriului SDL.
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.
Cca. 12.549 persoane din teritoriul SDL vor
beneficia de modernizarea și extinderea spațiilor
pietonale și persoanele din 13 gospodării situate
în Chilii vor beneficia de lucrări de consolidare a
terenului respectiv 39 persoane

12 luni
Suma totală: 198.000 EURO Finanțare
FEDR: 171.000 EURO Cofinanțare
națională: 9.000 EURO Alte
fonduri:18.000 EURO

12.

Buget estimativ

13.

Surse de finanţare

POR, Alte fonduri

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
implicarea administrației publice locale (capacitate
organizațională și financiară) și a membrilor comunității
pentru menținerea în stare funcțională a rezultatelor
intervenției.

14.

Fișa intervenției #3 Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de salubrizare, extindere
iluminat public în zonele Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării stației de epurare în zona
Pescăreasa și sistem de canalizare în zona Grui.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare,
serviciu de salubrizare, extindere iluminat public în
zonele Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea
modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa și
sistem de canalizare în zona Grui.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătățirea serviciilor publice (apă curentă,
canalizare, gunoi menajer, gaze naturale, energie
electrică, internet) din teritoriul SDL.

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea rețelei de utilități oferite populației din
zonele Pescăreasa, Cazărmilor şi Grui.
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea
creării de noi locuri de muncă în teritoriul SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #12 Creșterea
gradului de ocupare pentru populația de etnie roma
prin integrarea acestora în activitățile existente,
aferentă măsurii adăugate.)
Campanii de comunicare și prevenire a problemelor
și activități de mediere a conflictelor comunitare
existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare
și mobilizare a comunității.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #24
Organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a
membrilor comunității, aferentă măsurii adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea

marginalizată

teritoriu

Analiza diagnostic relevă următoarele nevoi
semnalate de populație, pe zone, astfel: în Gruisistem de canalizare (5,4%) și racordare la gaze
naturale și energie termică (6,7%), în Pescăreasaracordare la gaze naturale și energie termică
(95,1%), sistem de canalizare (55,3%), serviciul de
salubrizare (25,2%), apă curentă (16,5%), iar în
Cazărmilor- racordare la gaze naturale și energie
termică (88%), sistem de canalizare (46%)
racordarea la rețeaua de apă curentă (18%) și
serviciul
de
salubrizare
(16%).
Necesitatea
modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa și
a sistemului de canalizare în zona Grui, precum și
extinderea iluminatului public în zonele Pescăreasa
și Cazărmilor au fost evidențiate prin metodele
calitative utilizate în Studiul de referință.

din Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi,
iar zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc Cca. 12.549 persoane din teritoriul SDL vor
de sărăcie și excluziune socială)
beneficia de dezvoltarea rețelei de utilități

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 595.000 EURO
Finanțare FEDR: 532.000 EURO
Cofinanțare națională: 28.000 EURO
Alte fonduri: 35.000 EURO

13.

14.

Surse de finanţare

POR, Alte fonduri

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin buna
colaborare APL-furnizori de utilități astfel încât
serviciile privind utilitățile să aibă adresabilitate cât mai
mare pentru populația din zonele urbane marginalizate
și să aibă caracter de permanență.

Fișa intervenției #4 Construirea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru
persoanele victime ale violenței în familie.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/ municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenției

6.

7.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor
Construirea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a
locuințelor de tip shelter pentru persoanele victime
ale violenței în familie.

Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii
(administrative, sociale, medicale) și locuri de
muncă din zona funcțională.
Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special
pentru persoanele care au un nivel de trai redus.
Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de
bază. (OS8)
Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi
utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau
crearea unui adăpost pentru persoanele străzii, la
nivelul teritoriului SDL.
Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU
#18
Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu, aferentă măsurii adăugate.)
Organizarea
de
campanii
de
informare,
conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și a monitorizării
dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în Zona
Pescăreasa și Zona Cazărmilor, respectiv a educației
sexuale.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #20 Campanii
de informare, conștientizare pentru implicarea activă
și voluntară a membrilor comunității prin realizarea
de activități de prezentare de exemple de bună
practică, aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Localnicii din teritoriu au declarat că la nivelul
teritoriului SDL există persoane fără adăpost
(18,3%) și copii și tinerii ai străzii (19,1%).
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Grui și Cazărmilor nu prezintă această
caracteristică.
Număr estimat de persoane: 353 persoane

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Tipul de grup țintă: Populația teritoriului SDL:
persoane fără adăpost respectiv, copii și tineri ai
străzii romi și non-romi din cele 3 ZUM.

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni
Suma totală: 600.000 EURO
Finanțare FEDR: 570.000 EURO

12.

Buget estimativ

Cofinanțare națională: 30.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POR, Alte fonduri

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Implicarea constantă a instituțiilor publice și private în
activități ce au ca scop diminuarea numărului de copii
și tineri ai străzii respectiv, persoane fără adăpost și,
totodată, intergrarea grupul țintă în societate.
Subvenționarea utilităților și obligativitatea întreținerii
locuințelor.
Acreditarea serviciilor sociale specializate

Fișa intervenției #5 Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor
medicale în centrele medico-sociale integrate.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/ municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

Titlul intervenției

Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin
dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medicosociale integrate.

5.

6.

7.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii
(administrative, sociale, medicale) și locuri de
muncă din zona funcțională.
Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special
pentru persoanele care au un nivel de trai redus.
Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi
utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau
crearea unui adăpost pentru persoanele străzii, la
nivelul teritoriului SDL.
Realizarea unui centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență medicală și
consiliere.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #23 Realizarea
unui centru medicosocial integrat și construirea de băi
de tip comunal, aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

La nivelul teritoriului SDL au fost identificate
persoane care nu beneficiază de asigurare medicală
(11,7%), nu efectuează controale medicale periodice
(23,6%), nu sunt înscrise la medicul de familie
(1,5%), copii sub 14 ani care nu au vaccinurile la zi
(4%) și copii cu vârsta sub un an care nu au o
dezvoltare adecvată (14,3%).
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Grui și Cazărmilor nu prezintă această
caracteristică.

Număr estimat de persoane: 640 persoane,
respectiv 211 persoane din ZUM Cazarmilor, 142
persoane din ZUM Grui și 287 persoane din ZUM
Pescareasa.
Tipul de grup țintă: Populația teritoriului SDL.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 200.000 EURO
Finanțare FSE: 190.000 EURO
Cofinanțare națională: 10.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Menținerea continuității accesului la serviciile sociale și
medicale destinate persoanelor din tetitoriului SDL.
Acreditarea si licentierea serviciilor medico sociale

Fișa intervenției #7 Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul
școlilor și în comunitate.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane în
vederea asigurării de facilități necesare pentru creșterea
coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului de viață al
locuitorilor. Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor
comunitare. (OS9)

6.

7.

8.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

Justificarea intervenției

Crearea de spații de joacă pentru copii, respectiv
amenajarea acestora.
Organizarea de campanii de informare, conștientizare a
importanței efectuării controalelor medicale periodice
pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a
copiilor sub 1 an în Zona Pescăreasa și Zona Cazărmilor,
respectiv a educației sexuale.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției
din fișă cu intervenția POCU #20 Campanii de informare,
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a
membrilor comunității prin realizarea de activități de
prezentare de exemple de bună practică, aferentă măsurii
adăugate.)
Campanii de comunicare și prevenire a problemelor și activități
de mediere a conflictelor comunitare existente în zona
Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și mobilizare a comunității.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției din
fișă cu intervenția POCU #24 Organizarea de campanii de
informare și conștientizare pentru implicarea activă și
voluntară a membrilor comunității, aferentă măsurii
adăugate.)
Reprezentanții sectorului public, sectorului privat,
societăților civile și comunităţilor din teritoriul SDL au
semnalat în cadrul focus grupurilor problema lipsei
spațiilor de joacă pentru copii.

marginalizată

din

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.

9.

Comunitatea
teritoriu

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate Cca. 2.434 copii (0-17 ani) din teritoriul SDL vor fi
în risc de sărăcie și excluziune beneficiari direcți, beneficiari indirecți ai intervenției
socială)
fiind familiile acestora și comunitatea.

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 180.000 EURO Finanțare
FEDR: 171.000 EURO Cofinanțare
națională: 9.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
Sustenabilitatea intervenției după implicarea administrației publice locale (capacitate
încheierea perioadei de finanțare organizațională și financiară), instituțiilor de ordine
DLRC
publică și a membrilor comunității pentru menținerea în
stare funcțională a spațiilor de joacă.

Fișa intervenției #8 Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri
Argeș și Camera de Comerț.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung, judeţul
Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația
Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț.

6.

Obiectivul specific SDL la
Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe
atingerea căruia contribuie
persoanele din grupurile vulnerabile.
intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune Crearea unui incubator de afaceri/ centru multifuncțional
pentru sprijinirea antreprenorilor.
vizată prin intervenție
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor școlare
din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției din fișă
cu intervenția POR #16 Reabilitarea și modernizarea clădirilor
școlare și a împrejmuirii acestora, aferentă măsurii adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

Reprezentanții comunității locale, sectorului public și privat și
societăților civile au semnalat la nivelul focus grupurilor lipsa
locurilor de muncă. Studiul de referință evidențiază o pondere
de 62,7% a persoanelor care au menționat că oferta locurilor de
muncă este foarte redusă.

9.

Comunitatea
din teritoriu

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar zonele
Cazărmilor și Grui nu prezintă această caracteristică.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane Persoanele din teritoriul SDL (cca. 1.120 persoane) vor
aflate în risc de sărăcie și beneficia de rezultatele intervenției, în special persoanele din
excluziune socială)
grupurile vulnerabile.

11.

marginalizată

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 200.000 EURO Finanțare
FSE: 190.000 EURO Cofinanțare
națională: 10.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin continuarea
Sustenabilitatea
intervenției unei bune colaborări între instituțiile participante, iar
după încheierea perioadei de finanțarea ulterioară a proiectului se va face din fonduri
finanțare DLRC
proprii și producerea de venituri din activitate comercială.

Fișa intervenției #9 Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în
vederea inserției pe piața muncii.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung, judeţul
Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Organizarea de cursuri de formare profesională pentru
tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii.

6.

Obiectivul
atingerea
intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

specific
căruia

Grupul

de

Acțiune

Marginalizate

Locală

Grui,

CÂMPULUNG

Pescăreasa

și

SDL
la
Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe
contribuie
persoanele din grupurile vulnerabile.
Realizarea unor cursuri de formare în vederea reorientării
profesionale și adaptării la cerințele pieței muncii în
teritoriul SDL.
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor
școlare din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției din
fișă cu intervenția POR #16 Reabilitarea și modernizarea
clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora, aferentă măsurii
adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

10.

11.

Participanții la focus grupuri au semnalat lipsa unei calificări
profesionale în rândul tinerilor, fapt ce constituie o
problemă în integrarea acestora pe piața muncii. De
asemeanea în urma analizei diagnostic s-a evidențiat o
pondere de 24,6% a adulților din teritoriul SDL care nu au
nici o calificare profesională.
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar zonele
Cazărmilor și Grui nu prezintă această caracteristică.

Grupuri țintă vizate (persoane Intervenția prezentă vizează 300 persoane din care roma
aflate în risc de sărăcie și 35 persoane în vârstă de muncă care nu sunt încadrate
pe piața muncii și nu urmează o formă de învățământ (15excluziune socială)
64 ani).
Durata estimată a intervenției

36 luni

Suma totală: 344.500 EURO
12.

Buget estimativ

Finanțare FSE: 327.275 EURO
Cofinanțare națională: 17.225 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin continuarea
încheierea perioadei de finanțare unei bune colaborări între instituțiile participante, fiind
DLRC
finanțată din fonduri proprii.

Fișa intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu
stagii de formare.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung, judeţul
Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul
atingerea
intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

Marginalizate

Grui,

Pescăreasa

și

Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de
microgrant integrat cu stagii de formare.
specific SDL la Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe
căruia contribuie persoanele din grupurile vulnerabile.
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi
locuri de muncă în teritoriul SDL.
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor școlare
din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției din
fișă cu intervenția POR #16 Reabilitarea și modernizarea
clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora, aferentă măsurii
adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea
din teritoriu

10.

11.

marginalizată

Conform studiului de referință se înregistrează proporția
persoanelor de la nivelul teritoriului SDL cu vârsta 15-64 ani
care nu sunt încadrate în muncă și nu urmează o formă de
învățământ de 29,6%, tineri fără calificare profesională și
existența deficitului locurilor de muncă.
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar zonele
Cazărmilor și Grui nu prezintă această caracteristică.

Numărul estimat de persoane: 150 persoane
Grupuri țintă vizate (persoane
Tipul de grup țintă: persoanele aparținând grupurilor
aflate în risc de sărăcie și
vulnerabile din teritoriul SDL (persoane fără loc de muncă,
excluziune socială)
persoane fără calificare profesională).
Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 400.000 EURO Finanțare
FSE: 380.000 EURO Cofinanțare
națională: 20.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea poate fi asigurată prin capacitatea mediului
Sustenabilitatea
intervenției
antreprenorial de a genera noi locuri de muncă pentru
după încheierea perioadei de
persoanele din teritoriul SDL după încheierea finanțării.
finanțare DLRC

Fișa intervenției #11 Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele
vârstnice și femei.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu
accent pe persoanele din grupurile vulnerabile.

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea
creării de noi locuri de muncă în teritoriul SDL.
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
spațiilor școlare din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #16
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii acestora, aferentă măsurii adăugate.)
Rata ocupării în teritoriul SDL este de 34,2%, iar
dintre persoanele ocupate 48,6% sunt femei,
conform datelor studiului de referință.

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea
teritoriu

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Numărul estimat de persoane: 1.050 persoane Tipul
de grup țintă: persoane vârstnice și femei fără loc
de muncă din teritoriul SDL.

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Finanțare FSE: 285.000 EURO
Cofinanțare națională: 15.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

marginalizată

din

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.

Suma totală: 300.000 EURO

14.

Susținerea prin parteneriate public-private locale a
Sustenabilitatea
intervenției
după
acțiunilor de formare profesională, dobândire de
încheierea perioadei de finanțare DLRC
competențe și acțiuni de informare pentru
persoanele vârstnice și femei.

Fișa intervenției #12 Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea
acestora în activitățile existente.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Pescăreasa

5.

Titlul intervenției

Creșterea gradului de ocupare pentru populația de
etnie roma prin integrarea acestora în activitățile
existente.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea
teritoriu

10.

marginalizată

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu
accent pe persoanele din grupurile vulnerabile.
Îmbunătățirea serviciilor publice (apă curentă,
canalizare, gunoi menajer, gaze a, energie electrică,
internet) din teritoriul SDL. (OS2)
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea
creării de noi locuri de muncă în teritoriul SDL.
Dezvoltarea rețelei de utilități oferite populației din
zonele Pescăreasa, Cazărmilor şi Grui.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #3 Gaze
naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de
salubrizare, extindere iluminat public în zonele
Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării
stației de epurare în zona Pescăreasa și sistem de
canalizare în zona Grui, aferentă măsurii adăugate.)
Nivelul scăzut al veniturilor/riscul de sărăcie din
gospodăriile cu populație de etnie roma apte de
muncă.
din

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.
Numărul estimat de persoane: 65 persoane de etnie
roma din ZUM Pescăreasa (din 80)
Tipul de grup țintă: persoane de etnie roma din
teritoriul SDL.

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 200.000 EURO Finanțare
FSE: 190.000 EURO Cofinanțare
națională: 10.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Susținerea prin parteneriate public-private locale a
Sustenabilitatea
intervenției
după
acțiunilor de formare profesională, dobândire de
încheierea perioadei de finanțare DLRC
competențe, acțiuni de informare și integrare pentru
persoanele de etnie roma.

Fișa intervenției #14 Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani,
inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu
vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea
de programe de ucenicie și școală profesională.
Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu
accent pe persoanele din grupurile vulnerabile.
Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea
accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL la
acesta. (OS7)
Realizarea de parteneriate pentru calificarea forței
de muncă și sprijinirea operatorilor economici pentru
oferirea de cursuri de ucenicie/ stagii pentru tinerii
din zona Pescăreasa.
Dotarea instituțiilor școlare, respectiv înființarea și
dotarea unui centru integrat de pregătire profesională
a tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani prin acces la
învățământ de stat.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #16 Reabilitarea
și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
acestora, aferentă măsurii adăugate.)
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
spațiilor școlare din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #16 Reabilitarea
și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
acestora, aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Lipsa locurilor de muncă ce conduce automat la
migrarea forței de muncă în străinătate și o rată de
ocupare scăzută este o problemă semnalată de
reprezentanții sectorului public, sectorului privat,
societăților civile, comunităţilor din teritoriul SDL,
dar și de experții care au realizat studiul de
referință.
Zona Pescăreasa este o comunitate roma.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Tineri absolvenți de clasa a VIII-a cu vârsta între 1624 ani (NEETS) 528 tineri

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 300.000 EURO Finanțare
FSE: 285.000 EURO Cofinanțare
națională: 15.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Acțiunea vizează dezvoltarea de parteneriate pentru
calificarea forței de muncă și sprijinirea operatorilor
economici pentru oferirea de cursuri de ucenicie/ stagii
pentru tinerii din zona Pescăreasa care vor ajuta la
creșterea gradului de ocupare și, în același timp, la
atragerea și păstrarea forței de muncă în zonă fiind
astfel diminuat și fenomenul de migrație a tinerilor.

Fișa intervenției #15 Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete
integrate, inclusiv burse suplimentare.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung, judeţul
Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com
Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor
Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv,
acordare de pachete integrate, inclusiv burse
suplimentare.
Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea
accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL la
acesta.
Dotarea instituțiilor școlare, respectiv înființarea și
dotarea unui centru integrat de pregătire profesională a
tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani prin acces la
învățământ de stat.
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor
școlare din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea intervenției
din fișă cu intervenția POR #16 Reabilitarea și
modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora,
aferentă măsurii adăugate.)
În urma focus grupurilor realizate în cadrul Studiului de
referință participanții au semnalat existența în zona
Pescăreasa a tinerilor care nu au o calificare profesională
și astfel întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de
muncă.

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate Tineri absolvenți de clasa a VIII-a până în 23 ani care pot
în risc de sărăcie și excluziune urma cursuri de formare profesională inițială în sistem
socială)
dual (Școala Profesională): 1.887 tineri

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 250.000 EURO Finanțare
FSE: 237.500 EURO Cofinanțare
națională: 12.500 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

Zona Pescăreasa este o comunitate roma.

14.

Sustenabilitatea intervenției derivă din dezvoltarea școlii
Sustenabilitatea intervenției după profesionale în sistem dual respectiv, acordarea de
încheierea perioadei de finanțare pachete integrate, inclusiv burse suplimentare prin
DLRC
intermediul căreia cresc șansele tinerilor din zona
Pescăreasa de a fi incluși pe piața muncii.

Fișa intervenției #16 Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii acestora.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea
accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL
la acesta.
Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu
accent pe persoanele din grupurile vulnerabile. (OS6)
Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
(OS9)

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
spațiilor școlare din zona Pescăreasa.
Crearea unui incubator de afaceri/ centru
multifuncțional pentru sprijinirea antreprenorilor.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #8 Crearea
unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația
Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț,
aferentă măsurii adăugate.)
Realizarea unor cursuri de formare în vederea
reorientării profesionale și adaptării la cerințele pieței
muncii în teritoriul SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #9
Organizarea de cursuri de formare profesională
pentru tineri și adulți în vederea inserției pe piața
muncii, aferentă măsurii adăugate.)
Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea
creării de noi locuri de muncă în teritoriul SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #10
Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea
de microgrant integrat cu stagii de formare, aferentă
măsurii adăugate.)
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #11 Creșterea
gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și
femei, aferentă măsurii adăugate.)
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #12 Creșterea
gradului de ocupare pentru populația de etnie
roma
prin integrarea acestora în activitățile
existente, aferentă măsurii adăugate.)
Realizarea de parteneriate pentru calificarea forței de
muncă și sprijinirea operatorilor economici pentru
oferirea de cursuri de ucenicie/ stagii pentru tinerii din
zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #14 Accesul și
menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între
18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe
de ucenicie și școală profesională, aferentă măsurii
adăugate.)

Dotarea instituțiilor școlare, respectiv înființarea și
dotarea unui centru integrat de pregătire profesională a
tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani prin acces la
învățământ de stat.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #15
Dezvoltare școala profesională în sistem dual
respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv
burse suplimentare, aferentă măsurii adăugate.)
Organizarea de campanii de informare,
conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și a monitorizării
dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în Zona
Pescăreasa și Zona Cazărmilor, respectiv a educației
sexuale.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #20 Campanii
de informare, conștientizare pentru implicarea activă
și voluntară a membrilor comunității prin realizarea
de activități de prezentare de exemple de bună
practică, aferentă măsurii adăugate.)
Campanii de comunicare și prevenire a problemelor și
activități de mediere a conflictelor comunitare
existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și
mobilizare a comunității.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #24
Organizarea de campanii de informare și conștientizare
pentru implicarea activă și voluntară a membrilor
comunității,aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Deteriorarea clădirilor în care se desfășoară
activitățile școlare, precum și a împrejmuirii spațiilor
școlare este o problemă semnalată de participanții
la focus grupurile realizate.
Zona Pescăreasa este o comunitate roma.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Elevii din unitățile școlare de la nivelul zonei
Pescăreasa: 449 elevi

11.

Durata estimată a intervenției

24 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 330.000 EURO Finanțare
FEDR: 313.500 EURO Cofinanțare
națională: 16.500 EURO

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
buna desfășurare a activităților școlare în cadrul
Sustenabilitatea
intervenției
după clădirilor reabilitate cu adresabilitate cât mai mare
încheierea perioadei de finanțare DLRC
pentru elevii de la aceste unități și prin asigurarea
unui sistem modern, de calitate în concordanţă cu
nevoile specifice unei societăţi.

Fișa intervenției #18 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

5.

Titlul intervenției

Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de
bază.

Zonele Urbane Marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor

Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor.
7.

8.

9.

10.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Justificarea intervenției

Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi
utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau
crearea unui adăpost pentru persoanele străzii, la
nivelul teritoriului SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #4 Construirea
infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor
de tip shelter pentru persoanele victime ale violenței
în familie, aferentă măsurii adăugate.)
La nivelul Zonei Pescăreasa există o pondere de
10,7% dintre gospodării în care există persoane
dependente care au nevoie constant de sprijin. În
ceea ce privește Zona Cazărmilor există o pondere
de 10% dintre gospodării există persoane
dependente care au nevoie constant de sprijin.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zona Cazărmilor nu prezintă această caracteristică.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Numărul estimat de persoane: 894 persoane
dependente
Tipul de grup țintă: persoane dependente care au
nevoie constant de sprijin.

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 300.000 EURO Finanțare
FSE: 285.000 EURO Cofinanțare
națională: 15.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
implicarea administrației publice locale și a comunității
locale pentru menținerea în stare funcțională a
rezultatelor intervenției. De asemenea, sustenabilitatea
va fi asigurată prin introducerea unor criterii care vor
asigura ca prin proiect pentru cel puțin 12 luni să fie
continuată activitatea.

Fișa intervenției #20 Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a
membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de bună practică.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor
Campanii de informare, conștientizare pentru
implicarea activă și voluntară a membrilor
comunității prin realizarea de activități de
prezentare de exemple de bună practică.

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile
contribuie intervenția
de bază.
Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de
infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.
(OS1)
Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane
în vederea asigurării de facilități necesare pentru
creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului de
viață al locuitorilor. (OS5)
Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea
accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL
la acesta. (OS7)

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Organizarea
de
campanii
de
informare,
conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și a monitorizării
dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în Zona
Pescăreasa și Zona Cazărmilor, respectiv a educației
sexuale.
Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnicoedilitare.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #2 Lucrări de
consolidare a terenului în zonele de risc din zona
Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și
extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL,
aferentă măsurii adăugate.)
Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi
utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau crearea
unui adăpost pentru persoanele străzii, la nivelul
teritoriului SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #4 Construirea
infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor
de tip shelter pentru persoanele victime ale violenței
în familie, aferentă măsurii adăugate.)
Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu în zona Pescăreasa și zona Cazărmilor.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #4 Construirea
infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor
de tip shelter pentru persoanele victime ale violenței
în familie, aferentă măsurii adăugate.)

Crearea de spații de joacă pentru copii,
amenajarea acestora.

respectiv

(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR#7 Crearea de
spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în
comunitate, aferentă măsurii adăugate.)
Realizarea unui centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență medicală și
consiliere.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #23 Realizarea
unui centru medicosocial integrat și construirea de băi
de tip comunal, aferentă măsurii adăugate.)
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor
școlare din zona Pescăreasa.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #16
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii acestora, aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

10.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Conform datelor din Studiul de referință în Zona
Cazărmilor în 28% dintre gospodării membrii care le
formează nu efectuează controale medicale
periodice, de asemenea, la nivelul eșantionului
analizat în această zonă niciun membru al
gospodăriilor nu a participat la ședințe/ cursuri/
campanii de educație sexuală. La nivelul Zonei
Pescăreasa în 34% dintre gospodării membrii care le
formează nu
efectuează controale medicale
periodice, în 20% dintre gospodării există copii cu
vârsta sub 1 an care nu au o dezvoltare adecvată și
în 95,1% dintre gospodării niciun membru nu a
participat la ședințe/ cursuri/ campanii de educație
sexuală.
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zona Cazărmilor nu prezintă această caracteristică.

Numărul estimat de persoane: Cca. 1115 persoane
din Zona Pescăreasa, cca. 495 persoane din Zona
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc Cazărmilor.
Tipul de grup țintă: populația din Zonele Urbane
de sărăcie și excluziune socială)
Marginalizate Pescăreasa și Cazărmilor.

11.

12.
13.

14.

Durata estimată a intervenției

Buget estimativ
Surse de finanţare

60 luni

Suma totală: 150.000 EURO
Finanțare FSE: 142.500 EURO
Cofinanțare națională: 7.500 EURO
POCU

În ceea ce privește sustenabilitatea intervenției
aceasta va fi asigurată prin realizarea de parteneriate
Sustenabilitatea
intervenției
după între societatea civilă și comunitatea locală pentru
realizarea campaniilor de informare și conștientizare
încheierea perioadei de finanțare DLRC
periodice la nivelul comunității, de asemenea se va
avea în vedere implicarea actorilor cu experiență în
domeniul organizării de campanii de informare și
conștientizare.

Fișa intervenției #21 Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de sănătate.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de
servicii de sănătate.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de
contribuie intervenția
bază.

7.

8.

9.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Crearea unei rețele de specialiști care să
monitorizeze starea de sănătate a populației în
special a persoanelor care suferă de boli cronice/
handicap/ deficiență/ dizabilități în teritoriul SDL.
Realizarea unui centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență medicală și
consiliere.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția #23 Realizarea unui
centru medicosocial integrat și construirea de băi de
tip comunal, aferentă măsurii adăugate.)
La nivelul teritoriului SDL există o pondere de 23,6%
dintre gospodării în care membrii nu efectuează
controale medicale periodice, de asemenea în 1,5%
dintre gospodării există membri care nu sunt
înscriși la medicul de familie, iar în 14,3% dintre
gospodării există copii cu vârsta sub 1 an care nu au
o dezvoltare adecvată. La medicul specialist/
recuperare reușesc în mică măsură să ajungă 34,1%
din totalul persoanelor care suferă de boli cronice/
handicap/ deficiență/ dizabilități.
Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
Zona Cazărmilor și Zona Grui nu prezintă această
caracteristică.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Numărul estimat de persoane: 2970 persoane care
nu efectueaza controale medicale periodice Tipul de
grup țintă: populația din Zonele Urbane
Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor.

11.

Durata estimată a intervenției

60 luni

12.

Buget estimativ

13.

Surse de finanţare

14.

Sustenabilitatea intervențieidupă
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Suma totală: 120.000 EURO
Finanțare FSE: 114.000 EURO
Cofinanțare națională: 6.000 EURO
POCU
În ceea ce privește sustenabilitatea intervenției
aceasta va fi asigurată prin implicarea administrației
publice locale, dar și a societății civile și a comunității
locale pentru continuarea activității după încheierea
perioadei de finanțare DLRC, dar și prin încheierea de
parteneriate între părțile specificate.

Fișa intervenției # 22 Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de asistență
medicală și consiliere.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/ municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Cazărmilor.

5.

Titlul intervenției

Înființarea de servicii medicale mobile și servicii
integrate de asistență medicală și consiliere.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de
contribuie intervenția
bază.
Realizarea unui centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență medicală și
consiliere.

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

8.

Justificarea intervenției

Insuficiența dezvoltare a serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru bătrânii din zona Cazărmilor
declarată în cadrul focus-grupurilor.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Zona Cazărmilor este zonă marginalizată non- roma.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Număr estimat de persoane: 157 persoane varstnice
dependente
Grup țintă: persoanele vârstnice din zona Cazărmilor.

11.

Durata estimată a intervenției

60 de luni

12.

Buget estimativ

9.

Suma totală: 101.000 EURO
Finanțare FSE: 95.950 EURO
Cofinanțare națională: 5.050 EURO
13.

14.

Surse de finanţare

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

POCU
Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
implicarea și colaborarea constantă a APL- furnizori
de servicii medicale astfel încât serviciile privind
îngrijirea la domiciliu pentru bătrâni să aibă caracter
de permanență.

Fișa intervenției #23. Realizarea unui centru medicosocial integrat și construirea de băi de tip comunal.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și
Cazărmilor

5.

Titlul intervenției

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Realizarea unui centru medicosocial integrat și
construirea de băi de tip comunal.

Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile
de bază.
Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii
(administrative, sociale, medicale) și locuri de muncă
din zona funcțională.(OS3)
Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special pentru
persoanele care au un nivel de trai redus.(OS4)

7.

Realizarea unui centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență medicală și
Măsura din Planul de acțiune vizată prin consiliere.
Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi utilizat
intervenție
pentru crearea de locuințe sociale sau crearea unui
adăpost pentru persoanele străzii, la nivelul teritoriului
SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #5 Asigurarea
accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea
serviciilor medicale în centrele medico-sociale
integrate, aferentă măsurii adăugate.)
Organizarea de campanii de informare, conștientizare a
importanței efectuării controalelor medicale periodice
pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a
copiilor sub 1 an în Zona Pescăreasa și Zona Cazărmilor,
respectiv a educației sexuale.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #20 Campanii
de informare, conștientizare pentru implicarea activă
și voluntară a membrilor comunității prin realizarea
de activități de prezentare de exemple de bună
practică., aferentă măsurii adăugate.)
Crearea unei rețele de specialiști care să monitorizeze
starea de sănătate a populației în special a persoanelor
care suferă de boli cronice/ handicap/ deficiență/
dizabilități în teritoriul SDL.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POCU #21 Cooptare
de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de
sănătate aferentă măsurii adăugate.)

8.

9.

10.

Justificarea intervenției

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Participanții la focus grupuri au identificat la nivelul
teritoriului SDL probleme în ceea ce privește accesul
la serviciile sociale și medicale. De asemenea,
19,1% dintre persoanele din teritoriul SDL
menționează că există copii și tineri ai străzii, iar
18,3% au precizat că există persoane fără adăpost.

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi, iar
zonele Cazărmilor și Grui nu prezintă această
caracteristică.
De rezultatele intervenției vor beneficia persoanele
din cadrul teritoriului SDL (aproximativ 12.549
persoane)

11.

Durata estimată a intervenției

36 luni

12.

Buget estimativ

Suma totală: 270.000 EURO
Finanțare FSE: 256.000 EURO
Cofinanțare națională: 14.000 EURO

13.

Surse de finanţare

POR, Alte fonduri

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare DLRC

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată prin
implicarea administrației publice locale și a comunității
locale pentru menținerea în stare funcțională a
rezultatelor intervenției. Se va acredita si licentia
serviciul social si se va putea oferi si asistenta pe baza
de tarif raportat la 2/3 vin veniturile persoanei (pensie)

14.

Fișa intervenției #24 Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru implicarea activă și
voluntară a membrilor comunității.
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/ municipiu

Sud Muntenia
Argeș
Câmpulung

2.

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG
MUSCEL

3.

Date de contact GAL

Str. Negru Vodă, nr.282, Municipiul Câmpulung,
judeţul Argeş, cod poștal 115100
Email: galcampulung@gmail.com

4.

Teritoriul vizat de SDL

Zona Urbană Marginalizată Pescăreasa.

5.

Titlul intervenției

Organizarea de campanii de informare și
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară
a membrilor comunității.

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de
infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.
(OS1)
Îmbunătățirea serviciilor publice (apă curentă,
canalizare, gunoi menajer, gaze a, energie electrică,
internet) din teritoriul SDL. (OS2)
Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane
în vederea asigurării de facilități necesare pentru
creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului de
viață al locuitorilor. (OS5)

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin
intervenție

Campanii de comunicare și prevenire a problemelor
și activități de mediere a conflictelor comunitare
existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare
și mobilizare a comunității.
Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei
de drumuri în zonele Pescăreasa și Cazărmilor.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #1 Asfaltare,
trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de
pietoni din aproprierea școlilor, cât și semnalizarea
trecerilor de pietoni intens circulate, aferentă măsurii
adăugate.)
Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnicoedilitare.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #2 Lucrări de
consolidare a terenului în zonele de risc din zona
Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și
extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL,
aferentă măsurii adăugate.)
Dezvoltarea rețelei de utilități oferite populației din
zonele Pescăreasa, Cazărmilor şi Grui.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #3 Gaze
naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de
salubrizare, extindere iluminat public în zonele
Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării
stației de epurare în zona Pescăreasa și sistem de
canalizare în zona Grui, aferentă măsurii adăugate.)
Crearea de spații de joacă pentru copii, respectiv
amenajarea acestora.
(Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #7 Crearea de
spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în
comunitate, aferentă măsurii adăugate.)
Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii
spațiilor școlare din zona Pescăreasa.
Măsura este vizată prin complementaritatea
intervenției din fișă cu intervenția POR #16
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii acestora, aferentă măsurii adăugate.)

8.

Justificarea intervenției

Existența conflictelor între comunitatea locală a
Ursarilor și comunitatea locală a Rudarilor în zona
Pescăreasa.

9.

10.

11.

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială)

Durata estimată a intervenției

Zona Pescăreasa este zonă marginalizată de romi.
Număr estimat de persoane: 80 persoane de etnie
roma și 720 persoane de etnie non roma
Grup țintă: zona Pescăreasa

60 luni
Suma totală: 101.000 EURO

12.

Buget estimativ

Finanțare FSE: 95.950 EURO
Cofinanțare națională: 5.050 EURO

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea
intervenției
după Susținerea societăților civile, fundațiilor, ONG- urilor
încheierea perioadei de finanțare DLRC
care desfășoară activități de tip campanie de
informare și conștientizare.

