PROIECT FINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PODIŞUL MEDIAŞULUI
„Dotare cămin cultural pentru păstrarea specificului local în localitatea Micăsasa, comuna
Micăsasa, judeţul Sibiu”

Primăria Comunei Micăsasa anunţă demararea proiectului „Dotare cămin cultural pentru păstrarea
specificului local în localitatea Micăsasa, comuna Micăsasa, judeţul Sibiu” finanţat de Guvernul
României şi Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322
„Renovarea, dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 15.04.2013, în comuna Micăsasa,
judeţul Sibiu, România.
Valoarea totală a proiectului este de 278.211, inclusiv TVA din care:
o Valoarea finanţării nerambursabile: 224.362 lei
o Valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului: 53.849 lei, reprezentând TVA.
Realizarea proiectului are ca obiectiv principal asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţilor culturale şi sociale în cadrul căminului cultural, prin dotarea acestuia cu echipamente şi
mobilier corespunzător, cu scopul de a promova şi susţine desfăşurarea şi păstrarea tradiţiilor specifice.
Obiectivele specifice care susţin realizarea obiectivului general al proiectului sunt:
o Achiziţionarea unui număr de 60 de costume populare;
o Achiziţionarea unui număr de 400 de scaune;
o Achiziţionarea unui număr de 18 echipamente tehnice de sonorizare, electronice şi muzicale.

Această comunicare nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la
corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine beneficiarului.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
o Promovarea şi susţinerea tradiţiilor locale;
o Acces facil şi condiţii optime, pentru un număr cât mai mare de persoane la activităţile culturale;
o Optimizarea sonorizării prin achiziţionarea echipamentelor de sonorizare.

Mai multe informaţii privind derularea proiectului pot fi obţinute de la Primăria Comunei Micăsasa,
strada 1 Decembrie nr. 144, localitatea Micăsasa, judeţul Sibiu, cod poştal 557145, telefonic: 0269514.414 sau prin e-mail: pmicasasa@yahoo.com, persoană de contact: dl. Primar Vasile Sorin Popa.
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