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La 27.08.2022 s-a semnat contractul de finanțare nr. 3/29.07.2022/SEE, între Fondul Român de
Dezvoltare Socială în calitate de Operator de Program, pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și U.A.T. comuna
Gornești, în calitate de Promotor de Proiect al Proiectului ,,GornEști Activ - intervenții prioritare pentru
incluziune socială”.

Obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către operatorul
de program, pentru implementarea proiectului cu titlul ,,GornEsti Activ - intervenții prioritare pentru incluziune
socială”, cod PNR009, în perioada 01.08.2022 - 01.06.2023.

Finanțarea acordată în cadrul Proiectului, are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în
comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație romă din comuna Gornești, județul Mureș.

Astfel prin contractul menționat mai sus Fondul Român de Dezvoltare Socială se obligă să acorde o
finanțare nerambursabilă în valoare totală de 238.350 de lei respectiv 48.230 de euro.

In cadrul proiectului se vor implementa o serie de actiuni concrete si vizibile care sa creeze premisele de
imbunătățire a condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație
romă din comuna Gornesti, judetul Mures.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectiv general
Îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație
romă din comuna Gornesti, judetul Mures.
Obiectiv specific 1
Imbunătățirea pe o perioada de 10 luni a condițiilor/infrastructurii de educație in Scoala din satul Petrilaca de
Mures din Comuna Gornesti, judetul Mures, unde invata 56 de copii romi din totalul de 60 de copii inscrisi, prin
investitii la scara mica în renovarea și îmbunătățirea condițiilor din spațiile în care se desfășoară activitățile
educaționale si sprijin destinat înscrierii și participării școlare, prevenirii abandonului școlar și reînscrierii la
școală.
Obiectiv specific 2
Realizarea pe o perioada de 10 luni a procesului de sprijin în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit prin
acţiuni complementare concrete de asistență juridică pentru clarificarea situației și drepturilor locative pentru un
numar de 160 gopsodarii ale romilor din satele Gornesti, Petrilaca de Mures, Peris din comuna Gornesti, Judetul
Mures.
Obiectiv specific 3
Realizarea pe o perioada de 10 luni a procesului de sprijin în obținerea documentelor de identitate valide pentru
un numar de 30 de persoane din comunitatea de romi din Comuna Gornesti, Judetul Mures.
Obiectiv specific 4
Implementarea pe o perioada de 6 luni a unor actiuni de abilitare a romilor (Empowerment), în special a unui
numar de 20 femei si tinere rome, din satul Gornesti, Comuna Gornesti, judetul Mures.

Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos:
Tel: 0265/342112,
Email: gornești@cjmures.ro
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