01.11.2019
„Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul
Olt in perioada 2014-2020”

In cadrul Proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in judetul Olt, in perioada 2014-2020”, consultantul S.C.EPTISA ROMANIA a finalizat
Studiul de Fezabilitate aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa
si Apa uzata din judetul Olt in perioada 2014-2020”.
Drept urmare, beneficiarul S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. a inaintat catre Ministerul Fondurilor Europene Cererea de Finantare prin intermediul platformei MySmis.
In data de 01.11.2019 Ministerul Fondurilor Europene a selectat spre aprobare
“Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt in perioada 2014-2020”, cu finantare europeana nerambursabila, cod SMIS 2014+ 133612, in valoare totala de 241.076.986 euro, dupa cum urmeaza:
- Funding gap (94%): 226.612.367 euro
- Fond de Coeziune (85%): 192.620.512 euro
- Buget de Stat (13%): 29.459.608 euro
- Buget Local (2%): 4.532.247 euro
Perioada de implementare a Proiectului este de 84 luni, din care 36 de luni PND,
investitiile urmand a fi realizate prin 26 contracte de lucrari, 7 contracte de furnizare si 4
contracte de servicii.
Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată
prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației in 25 de UAT-uri(Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Draganesti-Olt, Daneasa, Scornicesti, Potcoava, Piatra-Olt, Ganeasa,
Gostavatu, Babiciu, Scarisoara, Dobrosloveni, Farcasele, Izbiceni, Giuvarasti, Tia-Mare,
Rusanesti, Serbanesti, Crimpoia, Visina, Balteni, Perieti, Schitu).
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