
            

 

                                            
 

 

Îmbunătățirea serviciilor recreative în Orașul Balș - Componenta A: Construire Centru Multifuncțional în Orașul Balș județul Olt și Îmbunătățirea 

spațiului public în Orașul Balș- Componenta B: Amenajare zona de agrement (Balta Gării) și drum de acces (strada Nufărului)            

                                                                                                                                                                          

UAT Orașul Balș implementează proiectul „ Îmbunătățirea serviciilor recreative în Orașul Balș - Componenta A: Construire Centru 
Multifuncțional în Orașul Balș județul Olt și Îmbunătățirea spațiului public în Orașul Balș- Componenta B: Amenajare zona de agrement (Balta 
Gării) și drum de acces (strada Nufărului)”, cod SMIS 126123 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 - 
„Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” PRIORITATEA DE INVESTIȚII 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii 
din România  . 
 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea echilibrată și creșterea atractivității orașului Balș pentru locuitorii săi și pentru 

populația zonelor din proximitate, respectiv îmbunătățirea calității vieții. Prezentul proiect se va realiza într-o zonă cu mari deficiențe de mediu, 

întrucât zona de agrement în aer liber nu este în prezent igienizată corespunzator. Pe terenul neproductiv există depozitate gunoaie menajere, iar 

lacul este colmatat pe o suprafață foarte mare. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de construirea unei clădiri cu funcționalități culturale și recreative - un centru 

Multifuncțional cultural în orașul Balș și amenajarea unui spațiu public recreațional pentru facilități sportive și recreațional în aer liber - o zonă de 

agrement (Balta Gării) și drum de acces (strada Nufărului). Investițiile realizate sunt complementare, prima componentă va  constitui infrastructura 

de interior cu destinația organizării de evenimente și festivități culturale și recreative, iar intervenția propusă la a doua componentă va constitui 

infrastructura în aer liber cu destinația organizării de evenimente și festivități. 

Scopul proiectului 

Proiectul este în concordanță cu prioritatea de investiție 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 

comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Îmbunătățirea infrastructurii în centre urbane de mici dimensiuni, asumate de România în 

cadrul Strategiei Europa 2020, precum și împreuna cu acțiunile prevazute în Planul Național de Reformă  vor contribui la reducerea gradului de 

migrație a populației către centre urbane mai mari sau în afara țării. Proiectul contribuie în mod direct la asigurarea unui climat urbanistic adaptat 

nevoilor locale, respectiv la atingerea obiectivului specific. Activitățile sociale și recreative propuse a se organiza în cadrul locațiilor prevăzute 

pentru componentele A si B urmăresc să raspundă nevoii de integrare inclusiv a populației vârstnice, pentru a nu fi marginalziate și pentru a fi mai 

ușor acceptate și menținute în conexiune socială. 

Rezultatele proiectului 

1 centru Multifuncțional cultural în orașul Balș 

1 zonă de agrement (Balta Gării) și drum de acces (strada Nufărului) 

Data de începere proiect: 01.08.2018 

Data de finalizare proiect: 31.10.2022 

Perioada de implementare: 51 de luni 

Valoarea totală: 13.820.451,14 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile: 13.542.176,19 lei 



            

 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 11.745.765,07 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.796.411,12 lei 

Valoarea cofinanțării beneficiarului: 276.370,95 lei 

Date și informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Ana  Maria Protopopescu,  manager proiect, telefon: 0249/450145,  

mail: idlap@primariabals.eu 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, 
www.mfe.gov.ro   

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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