
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Valea Dunarii Sudolt   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• ZONA DE AGREMENT – TEREN DE SPORT 
CU GAZON SINTETIC, SCENA SI ALEI, ORAS 
BECHET, JUDETUL DOLJ 

Denumirea 
proiectului 

• Prezentul proiect cuprinde urmatoarele 
investitii:                                                                      
-teren de sport cu gazon sintetic 42m x 
22m=924mp                                                               
-scena fixa 8,7m x 6m x 6m                                         
-alei pietonale 273 mp 

Descrierea 
proiectului  

• Cresterea potentialului economic al zonei; 

• Cresterea conditiilor pentru atragerea de 
investitori in zona; 

• Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor; 

• Imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei; 

• Imbunatatirea situatiei sociale a locuitorilor 
din zona 

Obiective 

•Proiectul "ZONA DE AGREMENT – TEREN DE 
SPORT CU GAZON SINTETIC, SCENA SI ALEI, 
ORAS BECHET, JUDETUL DOLJ" este o cale 
viabila care face posibila rezolvarea unor 
mari deziderate ale locuitorilor, astfel: 
raspunde cererilor locuitorilor care 
manifestau un interes deosebit pentru 
sport; creste popularitatea sportului printre 
locuitori, deoarece vor putea participa ca 
spectatori la competitiile locale organizate.  

•Scopul final este acela de a atrage cat mai 
multi localnici in miscarea sportiva locala 

•Ridicarea standardului de viata al 
locuitorilor orasului 

•Totodata prin realizarea unei scene fixe se 
pot organiza diverse activitati complexe de 
agrement si recreative 

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute 
in Studiul de Fezabilitate 

• Implementarea proiectului in timpul 
prevazut in graficul de implementare aferent 
Studiului de fezabilitate il recomanda pe 
beneficiar ca un exemplu de buna practica 

• O finantare mai consitenta pentru GAL-uri 
pentru viitoarea programare  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
Orasul Bechet 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Domeniul de intervenție   

6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 79.416,39 EURO 

Valoarea contribuției 
private  0 

Perioada de implementare a 
proiectului martie 2018 - 

octombrie 2020 

Beneficiarul proiectului  

UAT BECHET 

Date de contact  

Tel GAL VDS: 0251.356.654 


