Finanțare pentru proiectele craiovenilor care vor să se implice în
activitatea din oraș
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Cele mai bune idei ale craiovenilor, în domenii ce au legătură cu municipalitatea, pot
primi finanțare de la primărie dacă aceștia le tranformă într-un proiect, il depun pe o
platformă online și, cel mai important, dacă acesta din urmă va fi primi un număr
suficient de voturi pentru a fi desemnat câștigăor.

Reprezentanții Primăriei Craiovei au anunțat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că
aceste proiecte vor fi depuse online, accesând aplicația craiova.decid.ro, bugetul maxim oferit
pentru un proiect ce va fi desemnat câștigător fiind de 50.000 de euro.
Ideile craiovenilor trebuie să fie legate de activitatea municipalității și a Consiliului Local
Craiova, existând mai multe domenii pe care le pot atinge, de la infrastructură până la asistență
socială sau digitalizare.
După ce va fi desemnat câștigător, proiectul va fi implementat de către reprezentanți ai
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Primăriei Craiova, persoana care l-a conceput fiind cooptată în echipa respectivă.
„Bugetul total alocat este de 200.000 euro, valoarea maximă a unui proiect este de 50.000
euro. Se pot înscrie persoane fizice, persoane juridice, ONG-uri. Condiţia este să aibă
vârsta peste 18 ani şi să fie locuitor al municipiului Craiova sau să lucreze în Craiova, iar
proiectul să fie strict legat de activitatea oraşului. (…) Axele pe care ne-am gândit noi să
se desfăşoare sunt legate de infrastructură, siguranţa circulaţiei, cultură, strategie și
planificare urbană, asistență socială sau digitalizare”, a declarat primarul Craiovei, Mihail
Genoiu.
Persoanele interesate trebuie să știe că perioada de depunere a proiectelor este 1 noiembrie –
1 decembrie, urmând ca o comisie să aleagă cele mai bune idei, pentru ca în intervalul 23
decembrie-23 ianuarie, cetățenii să poată vota.
În data de 24 ianuarie vor fi desemnate proiectele câștigătoare, sumele de bani alocate fiind
prinse în bugetul aferent anului 2020.
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