CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRII INTERVENȚIILOR PREVĂZUTE ÎN SDL - 2021
Nr. crt

Denumirea masurii

Denumirea interventiei

Tip interventie

Perioada estimata a
sesiunii de depunere

Alocare financiara
(euro)

1

Masura 10 – Cresterea capacitatii
centrelor sociale si dezvoltarea
serviciilor oferite la nivelul acestora

Reabilitare / modernizare
centre sociale de tip
residential si de zi pentru
copii si adulti

POR

Aprilie 2021 – Iunie 2021

500.000

POCU

15 Februarie 2021 – 31
Martie 2021

730.000

2

Masura 4 – Furnizarea de servicii
specializate pentru stimularea ocuparii

Masura 2 – Dezvoltarea si
modernizarea spatiilor publice urbane
degradate
3

Masura 3 – Dezvoltarea infrastructurii
de locuinte sociale
Masura 11 – Dezvoltarea serviciilor
medicale si sociale in comunitate

4

Masura 6 – Dezvoltarea capacitatii
unitatilor de invatamant anteprescolar
si prescolar pentru dezvoltarea si
diversificarea serviciilor oferite

Servicii de informare și
consiliere profesională
Servicii de mediere
Programe de formare
profesională
Programe de ucenicie

Program de educare în
vederea păstrării
curățeniei în zonă
Program de consiliere și
regulament de ordine
interioară
Furnizarea de servicii
medicale de către echipe
mobile multi-funcţionale
Operationalizare magazin
social
Sprijinin pentru cresterea
accesului si participarii la
educatia timpurie /
invatamant primar si

135.000
POCU

Aprilie 2021 – Iunie 2021

POCU

Mai 2021 – Iulie 2021

150.000
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5

6

Masura 7 – Diversificarea serviciilor
oferite la nivelul unitatilor de
invatamant primar si gimnazial

Masura 8 – Dezvoltarea serviciilor
privind accesul la educatie continua

Masura 9 – Dezvoltarea serviciilor in
domeniul culturii si traditiilor locale
7
Masura 12 – Combaterea discriminarii
in comunitate

8

Masura 10 – Cresterea capacitatii
centrelor sociale si dezvoltarea
serviciilor oferite la nivelul acestora

secundar si reducerea
parasirii timpurii a scolii
Asigurarea de servicii de
școală după școală

Măsuri specifice
programului “A doua
Sansă”
Operaţionalizare centre
multifuncţionale
Campanii de combatere a
discriminării la nivelul
şcolilor, instituţiilor publice
şi la locul de muncă

Operaţionalizare centre
sociale de tip rezidenţial și
de zi pentru copii si adulţi

POCU

Mai 2021 – Iulie 2021

250.000

POCU

Mai 2021 – Iulie 2021

150.000

POCU

Iunie 2021 – August 2021

135.000

POCU

Iunie 2021 – August 2021

269.000

