Grădinițe și școli
Îmb nă ă im acces l la ed ca ia de cali a e i oferim
condi ii moderne de în ă are

O Europă mai socială și mai
incluzivă

O regiune educată și
atractivă

Educație incluzivă

milioane e ro

pachete de dotări standardizate pentru

Do are i digi ali are

săli de clasă, laboratoare, ateliere tematice, săli de sport;
In es i ii în infras r c

ri colare noi

L crări de moderni are în procent limitat , integrate într un
proiect de dotare;
In es i ii complemen are în mobili a e colară

Uni ă i adminis ra i

min.
max.

eri oriale județe, municipii, orașe, comune;

e ro
e ro

contribuția maximă a programului
la cheltuielile eligibile

*în funcție de nr. de copii/elevi înscriși

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se publica
în perioada următoare.

Capacitatea

sălilor

de

clasă

din

structurile

educaționale noi sau modernizate;
Numărul anual de elevi, utilizatori ai structurilor
educaționale noi sau modernizate.

Elevii și cadrele didactice, specialiști din educație: formatori, consilieri educaționali,
experți în resurse educaționale.

Proiectul se depune la fa a de Proiec

ehnic c A

Solicitantul trebuie să dețină drep

l de a reali a in es i ia as pra imobil l i,

ori a ie de cons r ire;

conform legislației în vigoare;
Se finanțează următoarele ni el ri de ed ca ie: grădinițe, școli primare și gimnaziale,
licee teoretice, tehnologice și vocaționale, şcoli profesionale și speciale;
Componen a de infras r c

ră es e finan a ă doar în si

a ii bine j s ifica e, în

funcție de tendința și densitatea demografică din zonă și de gradul de ocupare a
unităților de învățământ de același nivel din arealul geografic vizat;
Lucrările de reabilitare pentru cre
or p

erea eficien ei energe ice a

ea fi finan a e în cadr l Priori ă ii

Obiec i

Se vor lansa apel ri de proiec e dis inc e pen r

ni ă ilor colare

l specific Eficien ă energe ică;
medi l

rban i r ral, adaptate

nevoilor specifice ale acestora;
În mediul rural, investițiile vizează îndeosebi dotarea clădirilor și asigurarea accesului
la grupurile sanitare în interior, precum și a utilităților de bază;
În mediul urban, unde există supraaglomerare, investițiile vor trebui orientate
punctual și spre construirea unor unități școlare noi, mai ales în noile zone
rezidențiale, sau extinderea celor existente.
Sunt eligibile cen rele de pregă ire spor i ă amplasate pe lângă școli sau instituții de
învățământ;
Se finanțează achi i ia de mijloace de ranspor

colar elec rice, în situații în care

este justificată nevoia de mobilitate, corelat cu investițiile propuse prin Planul
Național de Redresare și Reziliență;
Proiectele trebuie să fie incluse într o S ra egie In egra ă de De
s ra egie locală

ol are Urbană

s ra egie j de eană;

În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de
finanţare, trebuie respec a ă legisla ia na ională şi com ni ară aplicabilă în
domeniile de

ol ării d rabile pro ec iei medi l i egali ă ii de şanse i de gen

nediscriminării i accesibili ă ii

Dotări învechite, neadaptate progresului tehnologic;
Lipsa infrastructurii educaționale în noile cartiere rezidențiale;
Infrastructura din mediul rural nealiniată la condițiile minime de
funcționare.

O

infras r c

contribuie

la

ră

ed ca ională

stimularea

și

modernă

creșterea

digi ală

i

a rac i ă

accesului

la

educaţie,

îmbunătățirea capacității capitalului uman regional în beneficiul
societății, al economiei și al echilibrului regional;
Modernizarea dotărilor specifice ale școlilor de tip profesional, tehnic
și vocațional contribuie la cre

erea n măr l i de ineri care de in

compe en e rele an e corela e c

endin ele din pia a m ncii;

Utilizarea ehnologiilor informa ionale i de com nicare în procesul
de predare și a echipamen elor m l imedia reprezintă o necesitate în
sistemul online de predare învățare, ca o consecință a noilor realități
generate de pandemia COVID 19;
Modernizarea unităților de învățământ din mediul rural contribuie la
red cerea decalaj l i din re medi l

rban i cel r ral din regiune în

ceea ce privește accesibilitatea și facilitățile educaționale oferite.

Cheltuielile publice pentru educație în România reprezintă 2,8 , fiind
cel mai scăzut procent din UE, unde media este de 4,6 ;
de
unităților

ni ă i
din

colare, reprezentând aproximativ 11
regiune,

au

primit

finanțare

pentru

din totalul
investiții

în

infrastructură în perioadele anterioare de programare 2007 2013 și
2014 2020 . Prin urmare există în continuare o nevoie foarte mare de
finanțare în acest domeniu.

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e mail: consultare
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021 2027 și va fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia.

