
Unități administrativ-teritoriale: județe, individual sau în

parteneriat cu alte unități administrativ-teritoriale;

Instituții publice locale și naționale.

min. 500.000 euro

max. 3.000.000 euro

98%

Investiții în modernizarea centrelor de agrement (taberelor

școlare) pentru copii și tineri: infrastructură și dotări pentru

spații de cazare, spații de luat masa, spații de agrement și alte

servicii de petrecere a timpului liber. 

12 milioane euro

Tabere școlare

O Europă mai socială și mai
incluzivă

O regiune educată și
atractivă

contribuția maximă a programului 
 la cheltuielile eligibile 

Readucem la viață taberele școlare din Regiunea Vest!

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se

publica în perioada următoare.

Educație incluzivă



Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de construire;

Se are în vedere finanțarea unei tabere din fiecare județ;

Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra imobilului,

conform legislației în vigoare;

Accentul este pus pe componenta educațională, nu turistică;

Proiectele trebuie să fie incluse într-o strategie de dezvoltare locală, județeană

sau națională;

În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de

finanţare, trebuie respectată legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în

domeniile dezvoltării durabile, protecției mediului, egalităţii de şanse și de gen,

nediscriminării și accesibilității.

Elevi și cadre didactice, specialiști din educație: formatori, consilieri

educaționali, experți în resurse educaționale. 

Numărul centrelor de agrement pentru copii și

tineri (tabere) care beneficiază de sprijin;

Număr anual de utilizatori ai centrelor de agrement

(tabere).



7 centre de agrement/tabere școlare se regăsec în Regiunea Vest -

12% din total național, cu o capacitate de 400 de locuri;

Domeniul taberelor școlare reprezintă o noutate în portofoliul

finanțărilor europene gestionate de ADR Vest;

ADR Vest a realizat o analiză a taberelor școlare din regiune.

Documentul poate fi consultat, scanând codul QR. 

Modernizarea sau refuncționalizarea taberelor școlare este esențială.

Pe de o parte, acestea oferă locul de desfășurare a activităților

extrașcolare în scop educațional iar, pe de altă parte, asigură

incluziunea socială, fiind adresate inclusiv persoanelor din grupurile

defavorizate sau cu dizabilități;

Taberele reprezintă o modalitate excelentă pentru copii de a-și

antrena independența, responsabilitatea și interacțiunea cu alți copii;

Taberele școlare pun accent pe dezvoltarea copilului și însușirea de

către acesta a unor abilități utile.

EDITARE: ADR Vest (www.adrvest.ro)
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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. 

 

Tabere nemodernizate;

Lipsa oportunităților de petrecere a timpului liber pentru elevi în

perioada vacanțelor școlare și în weekenduri.

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

mailto:consultare@adrvest.ro

