
Universități de stat.

min. 250.000 euro

max. 4.000.000 euro

98%

Achiziționarea de mobilier și echipamente necesare pentru

dotarea laboratoarelor universitare și a infrastructurii de

specialitate, în acord cu noile tendințe educaționale și

tehnologice.

21 milioane euro

Universități

O Europă mai socială și mai
incluzivă

O regiune educată și
atractivă

contribuția maximă a programului 
 la cheltuielile eligibile 

Facilităm învățarea și inovarea și pregătim studenții pentru
profesiile viitorului!

 
 

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se publica

în perioada următoare. 

Educație incluzivă



Capacitatea sălilor de clasă din structurile

educaționale noi sau modernizate;

Numărul anual de utilizatori ai structurilor

educaționale noi sau modernizate.

Se finanțează numai universitățile care fac parte

din sistemul de învățământ de stat;

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.;

Învățământul superior este un mijloc esențial de

a înzestra studenții cu competențele de care au

nevoie în viitor, care îi ajută să se dezvolte pe

plan profesional, social și personal.

Universitățile generează cunoștințele și

competențele avansate care ajută societatea

să inoveze pentru a aborda provocările majore

cu care se confruntă. 

Studenți și cadre didactic, specialiști din educație: formatori,

consilieri educaționali, experți în resurse educaționale. 



Cele 7 universități publice din Regiunea Vest sunt un atu al

regiunii, prin formare, în domenii diferite, a resurselor umane de

înaltă calificare necesară dezvoltării socio-economice;

Universitățile sunt poli regionali importanți, cu rol activ în

dezvoltarea economică și formarea competențelor cerute de

piața muncii.

O infrastructură educațională modernă, digitală și atractivă

contribuie la stimularea și la creșterea accesului la educaţie și

îmbunătățirea capacității capitalului uman regional în beneficiul

societății și al economiei;

Modernizarea dotărilor specifice universităților contribuie la

creșterea numărului de tineri care dețin competențe relevante

corelate cu tendințele din piața muncii; 

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în

procesul de predare și a echipamentelor multimedia reprezintă

o necesitate în sistemul online de predare-învățare, ca o

consecință a noilor realități generate de pandemia COVID-19.

Modernizarea instituțiilor de învățământ terțiar și îmbunătățirea

alinierii acestora la mediul economic asigură  absolvențiilor

educația și competențele necesare pe piața muncii, în special

cele necesare pentru dubla tranziție verde și digitală.
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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. 
 

Dotări  insuficient adaptate progresului tehnologic și nevoilor

curente de competențe din piața muncii;

Nevoia de a dezvolta componenta de cercetare și inovare în

cadrul universităților;

Asigurarea unei punți de legătură între mediul academic și cel

economic.

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

mailto:consultare@adrvest.ro

