ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE NORDICE
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în
cadrul Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare 20142020

Beneficiarul proiectului
COMUNA OSTRA

•Modernizarea Școlii Gimnaziale - Corpul 2 și
Amenajarea curții acesteia din sat Ostra, Comuna
Ostra, județul Suceava

Descrierea
proiectului

• Proiectul își propune realizarea a două tipuri de lucrări:
•1 - Modernizarea corpului 2 al școlii gimnaziale prin
refacerea pardoselilor la parter și etaj prin realizarea de
pardoseli epoxidice, refacerea finisajelor la pereți prin
aplicarea unei tencuieli de finisaj rezistente la uzură,
glet și vopsitorii lavabile pe suprafața pereților și
tavanelor.
•2 - Amenajarea curții școlii pe o suprafață de 1335 mp
prin realzarea a două spații verzi cu plantare de arbuști,
flori perene și semănare de gazon, amenajarea unui
spațiu de odihnă prevăzut cu bănci din lemn și mese cu
cadru metalic și realizarea de spații pavate.

Obiective

•Contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață oferite
locuitorilor.
•Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate.

Rezultate

• Modernizarea corpului 2 al Scolii Gimnaziale Ostra
prin refacerea pardoselilor cu parchet și vopsele
epoxidice, termoizolarea planșeului inferior, gletuirea
și zugrăvirea pereților și tavanelor, aplicarea unui
finisaj rezistent la uzură în locul lambriurilor din PVC;
•Amenajarea curții școlii prin plantarea de arbuști și
flori perene, semănare gazon, montare bănci și mese,
realizarea de alei pavate.

Localizarea proiectului:
OSTRA

Domeniul de intervenție
6B

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305 Art. 20, alin. (1)

Valoarea finanțării
nerambursabile
99.134,62 Euro

Valoarea contribuției private
0,00

Perioada de implementare a
proiectului
Aprilie 2018 - Septembrie 2020

Date de contact : Oros Ioan
Primar, tel: 0230.575268, e-mail:
primaria_ostra@yahoo.com

Lecții învățate/
recomandări

• Realizarea proiectului va duce la crearea unui mediu
modern de desfășurare a actului educațional.
•Investiția va conduce la realizarea de economii pentru
întreținerea obiectivului.

