Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Fișele intervențiilor din lista indicativă
Fișa 1
Regiune de dezvoltare
1. Județ
Municipiu
2. Nume GAL
Date de contact GAL
3.

4.

Teritoriul vizat de SDL

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda
Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda

Realizare infrastructură tehnico-edilitară în
Comunitatea Margaretelor
OS1 Asigurarea accesului la infrastructura și
6. Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția
dotările tehnico-edilitare
Măsura din Planul de acțiune vizată
M1 Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii
7.
prin intervenție
tehnico edilitare din zonă
Justificarea intervenției
P1 Infrastructură de acces necorespunzătoare.
8.
Strada este asfaltată doar la intrare, în rest e de
pământ, plină de gropi și parțial pietriș.
Comunitatea marginalizată din
ZUM 1 Comunitatea Margaretelor, zonă de tip
9. teritoriu
mahala cu case, zonă marginalizată de romi
(97,7% romi)
10. Grupuri țintă vizate (persoane aflate 1.000 de locuitori, persoane aflate în risc de
în risc de sărăcie și excluziune socială) sărăcie și excluziune socială
18 luni
11. Durata estimată a intervenției
5.

12.

Titlul intervenției

Buget estimativ

13. Surse de finanțare
Sustenabilitatea intervenției după
14. încheierea perioadei de finanțare
DLRC

700.000 (Eur) din care:
686.000 Eur prin POR și
14.000 Eur din bugetul local
POR + buget local
Asigurarea mentenanței infrastructurii
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Fișa 2
Regiune de dezvoltare
1. Județ
Municipiu
2. Nume GAL
Date de contact GAL

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda

4. Teritoriul vizat de SDL

Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda

5. Titlul intervenției

Construire locuințe sociale (30 apartamente)

6. Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția
Măsura din Planul de acțiune vizată
7.
prin intervenție
Justificarea intervenției

OS3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire

3.

8.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu
Grupuri țintă vizate (persoane
10.aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)
11.Durata estimată a intervenției
9.

12.

Buget estimativ

13.Surse de finanțare
Sustenabilitatea intervenției după
14.încheierea perioadei de finanțare
DLRC

M4 Construirea și reabilitarea de locuințe sociale
și program de consiliere
P3 Infrastructură de locuire precară. În toate
zonele marginalizate s-a constatat o
supraaglomerare a populației, majoritatea
locuitorilor locuind în locuințe
necorespunzătoare, cu o suprafață mai mică de
15,33 m2 pe persoană.
Toate ZUM-urile din teritoriul SDL, toate sunt
zone marginalizate de romi
150 de locuitori, persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială
36 luni
1.470.000 (Eur) din care:
1.440.600 Eur prin POR și
29.400 Eur din bugetul local
POR + buget local
Elaborarea unui regulament de ordine interioară
cu recompense și sancțiuni, program de consiliere
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Fișa 3
Regiune de dezvoltare
1. Județ
Municipiu
2. Nume GAL
Date de contact GAL
3.

4. Teritoriul vizat de SDL
5. Titlul intervenției
6.

7.

8.

9.

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda
Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda

Regenerarea spațiului public urban în Comunitatea
Barbu Lăutaru
Obiectivul specific SDL la atingerea OS2 Regenerarea zonelor de locuit și creșterea
căruia contribuie intervenția
coeziunii
OS7 Crearea unei imagini pozitive a zonei
Măsura din Planul de acțiune vizată M2 Sistematizare zonă urbană marginalizată
prin intervenție
M3 Servicii de întărire a comunității
M10 Parteneriate cu reprezentanții mass-media
pentru proiecte de dezvoltare și campanii antidiscriminare
Justificarea intervenției
P1 Infrastructură de acces deficitară. Poteci înguste,
greu practicabile.
P2 Lipsă curățenie.
P3 Infrastructură de locuire precară. Locuințele sunt
mici, joase, construite din lut și lemn (cocioabe), în
stare avansată de degradare. Comunitatea a devenit
suprapopulată.
P4 Coeziune redusă la nivelul comunității. Locuitorii
nu sunt obișnuiți să lucreze împreună, voluntar,
pentru rezolvarea problemelor comune.
P10 Imagine negativă a zonei. Locuitorii din
exteriorul ZUM-urilor au o imagine proastă privind
comunitățile și consideră că sunt zone murdare,
gălăgioase, periculoase.
Comunitatea marginalizată din
ZUM5 Comunitatea Barbu Lăutaru, zonă de tip
teritoriu
mahala cu case, zonă marginalizată de romi (72,5%
romi)
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Grupuri țintă vizate (persoane
10. aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)
11. Durata estimată a intervenției
Buget estimativ

350 de locuitori, persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială
36 luni

13. Surse de finanțare

915.000 (Eur) din care:
833.000 Eur prin POR
63.700 Eur prin POCU și
18.300 Eur din bugetul local
POR + POCU + buget local

Sustenabilitatea intervenției după
14. încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Activități de construire și întărire a comunității
marginalizate, încurajarea voluntariatului în rândul
rezidenților

Fișa 4
Regiune de dezvoltare
1.
Județ
Municipiu
Nume
2. GAL

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda

12.

Date de contact GAL

Teritoriul
vizat de SDL
4.

Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda

Titlul
5. intervenției

Reabilitarea locuințe sociale (124 apartamente)

Obiectivul specific SDL la atingerea
6.
căruia contribuie intervenția
Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție
7.

OS3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire
OS7 Crearea unei imagini pozitive a zonei
M4 Construirea și reabilitarea de locuințe sociale și
program de consiliere
M10 Parteneriate cu reprezentanții mass-media
pentru proiecte de dezvoltare și campanii antidiscriminare
P3 Infrastructură de locuire precară. Locuințele sunt
mici, degradate, arată devastate.
P10 Imagine negativă a zonei. Locuitorii din
exteriorul ZUM-urilor au o imagine proastă privind

3.

Justificarea intervenției
8.
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Comunitatea marginalizată din
teritoriu
9.
Grupuri țintă vizate (persoane
10. în risc de sărăcie și
aflate
excluziune socială)
Durata
11. estimată a intervenției
Buget estimativ
12.
Surse
13.de finanțare
Sustenabilitatea intervenției după
14.
încheierea
perioadei de finanțare
DLRC
Fișa 5
Regiune de dezvoltare
1.
Județ
Municipiu
Nume
2. GAL
Date de contact GAL
3.

Teritoriul
vizat de SDL
4.
Titlul intervenției

comunitățile și consideră că sunt zone murdare,
gălăgioase, periculoase.
ZUM2 Comunitatea din Bloc ELTA și ZUM3
Comunitatea de pe Calea Victoriei, ambele sunt zone
de tip ghetou cu blocuri și sunt zone marginalizate
de romi
250 de locuitori, persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială
24 luni
865.000 (Eur) din care:
833.000 Eur prin POR
14.700 Eur prin POCU și
17.300 Eur din bugetul local
POR + POCU + buget local
Elaborarea unui regulament de ordine interioară cu
recompense și sancțiuni, program de consiliere

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda
Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda

Amenajare spațiu urban degradat prin construirea
unu centru comunitar de igienă și sănătate și
5.
realizarea de campanii de informare și
conștientizare
Obiectivul
specific SDL la atingerea OS3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire
6.
căruia contribuie intervenția
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Măsura din Planul de acțiune vizată M5 Realizarea de infrastructură sanitară și educare
7.
prin intervenție
Justificarea intervenției
P3 Infrastructură de locuire deficitară. Foarte puține
8.
locuințe nu au băi (toalete și dușuri), toaletele fiind
în curte, închise cu lacăt.
Comunitatea marginalizată din
ZUM4 Zona industrială, zonă mixtă (ghetou în fostă
teritoriu
colonie de muncitori, mahala cu locuințe
9.
improvizate, ghetou cu blocuri), zone marginalizata
de romi (92,1% romi)
Grupuri țintă vizate (persoane
700 de locuitori, persoane aflate în risc de sărăcie și
10.
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială
excluziune socială)
Durata
24 luni
11. estimată a intervenției
Buget estimativ
12.
Surse
13.de finanțare
Sustenabilitatea intervenției după
14.
încheierea
perioadei de finanțare
DLRC
Fișa 6
Regiune de dezvoltare
1. Județ
Municipiu
2. Nume GAL
Date de contact GAL
3.

4. Teritoriul vizat de SDL
5.

Titlul intervenției

350.000 (Eur) din care:
294.000 Eur prin POR
49.000 Eur prin POCU și
7.000 Eur din bugetul local
POR + POCU + buget local
Asigurarea funcționării și reparații curente prin SPAS
Turda, cu contribuții de la bugetul local

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda
Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
Municipiul Turda
Construire infrastructură educațională suport pentru
formare profesională (laborator școală profesională)
și sprijinirea accesului pe piața muncii
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Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția
7. Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție
Justificarea intervenției
6.

8.

Comunitatea marginalizată din
9. teritoriu
Grupuri țintă vizate (persoane
10. aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)
11. Durata estimată a intervenției
Buget estimativ
12.
13. Surse de finanțare
Sustenabilitatea intervenției după
14. încheierea perioadei de finanțare
DLRC
Fișa 7
Regiune de dezvoltare
1. Județ
Municipiu
2. Nume GAL
Date de contact GAL
3.

OS5 Creșterea gradului de acces și a calității
învățământului
M7 Dezvoltarea infrastructurii educaționale
P5 Nivel redus de educație și rată ridicată de
abandon școlar. Abandonul școlar este destul de
frecvent în comunitate. Majoritatea au 8 clase.
P6 Grad redus de ocupare și calificare. Majoritatea
muncilor sunt informale, locuitorii considerând că nu
știu o meserie cerută pe piața muncii,
ZUM 1 Comunitatea Margaretelor, zonă de tip
mahala cu case, zonă marginalizată de romi (97,7%
romi)
100 de locuitori, elevi aflați în risc de sărăcie și
excluziune socială
36 luni
260.000 (Eur) din care:
186.200 Eur prin POR,
68.600 Eur prin POCU și
5.200 Eur din bugetul local
POR + POCU + buget local
Plata cadrelor didactice, din bugetul de stat și
cheltuieli materiale, din bugetul local

Nord-Vest
Cluj
Turda
Asociația GAL Urban Turda
Manager GAL: NEȘTIAN Iulia-Raluca,
Adresa GAL: str. Ștefan cel Mare, 38, Turda, jud.
Cluj,
Tel.: +40727174534,
E-mail: galurbanturda@gmail.com
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4. Teritoriul vizat de SDL
Titlul intervenției
5.
Obiectivul specific SDL la
6. atingerea căruia contribuie
intervenția
Măsura din Planul de acțiune
7. vizată prin intervenție
Justificarea intervenției
8.

9. Comunitatea marginalizată din
teritoriu
Grupuri țintă vizate (persoane
10. aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)
11. Durata estimată a intervenției
Buget estimativ
12.
13. Surse de finanțare

Municipiul Turda
Amenajare spațiu urban degradat prin construirea
unui centru social pentru copii aflați în situație de
risc social și oferirea de servicii integrate
beneficiarilor
OS6 Creșterea accesului la servicii sociale

M8 Servicii pentru copii în situații de vulnerabilitate
M9 Asigurarea securității și nediscriminării
populației din zonele defavorizate
P8 Acces redus al copiilor la prestații și servicii
sociale.
P9 Nivel ridicat de infracționalitate. Se constată
activități de cerșetorie și proxenetism, precum și
cazuri de violență. Sunt necesare și activități
antidiscriminare.
Toate ZUM-urile din teritoriul SDL, toate sunt zone
marginalizate de romi
10 locuitori, copii aflați în risc de sărăcie și
excluziune socială
30 luni
420.000 (Eur) din care:
294.000 Eur prin POR,
117.600 Eur prin POCU și
8.400 Eur din bugetul local
POR + POCU + buget local

Sustenabilitatea intervenției după Asigurarea funcționării și reparații curente prin SPAS
14. încheierea perioadei de finanțare Turda, cu contribuții de la bugetul local
DLRC

