Proiecte sociale și turistice aprobate la ședința de astăzi a Consiliului Județean
Mureș
Consilierii județeni au aprobat în ședința de astăzi un parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și toate centrele de
îngrijire, asistență, recuperare și reabilitare din subordine în scopul depunerii spre
finanțare și implementarea în comun a proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale
publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Proiectul va fi depus în
cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare pe un apel deschis în luna mai.
Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele a căror solicitanți eligibili sunt
autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de
asistență socială din județ, este de 3 milioane de euro. Valoarea maximă a
finanțării acordate pentru costurile eligibile este de 100%, nefiind necesară
cofinanțare/contribuție proprie din partea beneficiarilor pentru cheltuielile
eligibile. În baza acestui proiect pot fi decontate și cheltuielile cu echipamente de
protecție efectuate până în prezent.
De asemenea, a fost aprobată participarea Consiliului Județean ca partener al
proiectului cu finanțare europeană ”EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!”, alături
de Asociațiile Divers și Alpha Transilvană. Cererea de finanțare urmează să fie
depusă în cadrul apelului de finanțare Program pilot de stimulare a participării la
educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Scopul proiectului
este stimularea creșterii performanței școlare în învățământul pre-școlar (3-6 ani),
primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14- 16 ani) pentru
270 de copii din județul Mureș ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Perioada
de implementare a proiectului este de 30 de luni. Bugetul alocat Județului Mureș
prin proiect se propune a fi de 612.000 lei, iar Consiliul Județean Mureș se
angajează să contribuie cu 12.240 lei, reprezentând 2% din valoarea acestuia.
Via Transilvanica, traseu de 150 de kilometrii în județul Mureș
Asociația Tăsuleasa Social a invitat Județul Mureș de a fi partener în realizarea
proiectului “VIA TRANSILVANICA”, proiect care urmărește amenajarea unui drum
turistic și pelerinaj, unic în România. Via Transilvanica va promova natura, istoria
și multiculturalitatea zonelor aparținând celor 10 județe pe care le străbate
(Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș,
Bistrița-Năsăud și Suceava), va avea aproximativ 1000 km, și va lega Transilvania
de Dunăre în zona Drobeta Turnu Severin și cu Bucovina, respectiv Mănăstirea
Putna. Pana acum au fost realizați 400 de km, urmând ca în perioada următoare,
să mai fie dați în folosința alți 240 de km în județele Mureș și Harghita. În județul

Mureș traseul va parcurge 15 unități administrative-teritoriale pe o distanță de
150,6 de km. Consiliul Județean Mureș va promova și va contribui la
sustenabilitatea pe termen lung a acestuia prin includerea în Planul de Dezvoltare
a Județului.
Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş

