
Facilităm învățarea și inovarea și pregătim
studenții pentru profesiile viitorului!

98%

Regiune educată și atractivă

PRIORITATEA 6

Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile
incluziunii și de calitate în educație, formare
și învățare pe tot parcursul vieții, prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv
prin promovarea rezilienței pentru educația
și formarea la distanță și online.

OBIECTIVUL SPECIFIC
21  milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Sprijin pentru
universități publice

Min. 250.000 euro 
Max. 4.500.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  

Dotarea cu active corporale: mobilier și echipamente necesare pentru dotarea
laboratoarelor universitare și a infrastructurii de specialitate, în acord cu noile
tendințe educaționale și tehnologice;
Dotarea cu active necorporale, inclusiv active relaționate de dezvoltarea unei
infrastructuri digitale:  programe informatice, licențe software, brevete,
biblioteci digitale, platforme digitale pentru predarea online etc;
Achiziția de servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație, inclusiv
pentru dezvoltarea de noi specializări, conform principiilor Pilonului European
al Drepturilor Sociale, în flexibilitatea FEDR / FSE+;
Lucrări de modernizare/reabilitare/extindere a infrastructurii de învățământ,
inclusiv a infrastructurilor sportive asociate, în cazuri temeinic justificate și în
procent limitat (maxim 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului). 
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Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale sau modernizate;
Numărul anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate.
Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă, noi sau
modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/marginalizate. 

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

de finanțare, trebuie respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în

domeniile dezvoltării durabile, protecției mediului, egalității de șanse și de gen,

nediscriminării și accesibilității precum și evitarea fenomenelor de segregare

socială;

Nu sunt eligibile:

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

Studenții și cadrele didactice, specialiștii din educație: formatori, consilieri
educaționali, experți în resurse educaționale. 

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

Universități de stat, care au sediul social și/sau desfășoară
activități de învățământ superior în Regiunea Vest.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Proiectele care prevăd exclusiv realizarea de lucrări de construcție:
reabilitare/modernizare/extindere, fără componenta de dotare;
Proiectele care propun realizarea de construcții noi sau propun doar
lucrări de întreținere, reparare și mentenanță;
Proiectele care prevăd reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea
infrastructurilor conexe (cămine, cantine, spații de recreere) și a
spațiilor în care se desfășoară activități administrative (birouri,
biblioteci, cabinete etc);
Proiectele finalizate, care potrivit Art. 2 al RDC, (Regulamentul (UE)
2021/1060), pct. 37, reprezintă proiectele care au fost încheiate în mod
fizic sau implementate integral, și pentru care toate plățile aferente au
fost efectuate de beneficiar, iar contribuția publică relevantă a fost
plătită;
Proiectele care au făcut obiectul unui contract de lucrări de investiții
anterior, pentru care nu a fost realizată recepția finală, sau pentru care
a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice, pentru aceeași
investiție.
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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.

BENEFICII

PROVOCĂRI

Cele 7 universități publice din Regiunea Vest sunt un
atu al regiunii, datorită contribuției pe care o au pentru
formarea, în domenii diferite, a resurselor umane de
înaltă calificare, necesare dezvoltării socio-economice;
Universitățile sunt poli regionali importanți, cu rol activ
în dezvoltarea economică și formarea competențelor
cerute de piața muncii.

ȘTIAȚI CĂ...

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.
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Acest material reprezintă o sinteză conform versiunii aprobate a Programului Regional Vest 2021- 2027. Pentru a verifica criteriile de
eligibilitate, modalitatea de depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

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