Proiect: ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA VERGULEASA LA
PROCESUL DE ÎNVĂŢARE ÎN MEDIUL ON-LINE
1. Titlu proiect:
ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA VERGULEASA LA PROCESUL
DE ÎNVĂŢARE ÎN MEDIUL ON-LINE
2. Sursă de finanțare:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală com-petitivă, Prioritatea de investiții
2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 –
Îmbunătă-țirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
3. Obiective proiect:
Obiectiv general: creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile
digitale în vederea derulării cursurilor on-line.
Obiectiv specific:
Dotarea în opt luni a unei unități de învățământ din comuna Verguleasa, cu echipamente IT și
dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.
4. Rezultate așteptate:
Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în
mediul on-line:
Tablete: 125 buc;
Laptopuri: 20 buc;
Cameră web videoconferință: 9 buc;
Proiector: 9 buc;
Ecran proiecție ( perete): 9 buc;
Tablă interactivă: 9 buc;
Router wireless: 9 buc;
5. Valoarea proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 409.953,67 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din
FEDR 343.403,12 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bu-getul național 52.520,47 lei,
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8.080,08 lei, valoarea neeligibilă: 5.950,00 lei.
6. Achizițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului:
Furnizare de echipamente IT
Servicii de consultanță – management de proiect;
Servicii de informare și publicitate;
Servicii de audit financiar;
7. Indicatori:
Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru
a participa la cursuri on-line: 125 ;
Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/
dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line: 9 ;
Număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/
dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line: 20 ;
8. Informare și publicitate
Se va posta comunicatul de presă privind lansarea proiectului (prezentat anexat)

9. Alte informații
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020. „Competitivi împreună”.
Pentru informații despre Programele de finanțare, vă rugăm să accesați site-ul web al Instrumentelor
Structurale în România, www.fonduri-ue.ro
Se va posta Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale
în România.

