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2 direcŃii principale:

• ÎmbunătăŃirea infrastructurii de învăŃământ

• Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie



ÎmbunătăŃirea infrastructurii



Context
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională
• Programul OperaŃional Regional (POR)
• Axa prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”
• Domeniul major de intervenŃie 3.4 –

„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”



• Alocarea financiară orientativă pentru Regiunea 
Sud-Vest Oltenia: 
– 39,92 milioane euro

• Cine poate depune proiectul: 
– autorităŃi ale administraŃiei publice locale

• Cotă de cofinanŃare:
– 2% din valoare cheltuielilor eligibile

• Ce se poate finanŃa:
– Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor;
– Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru 

pregătirea profesională, echipamente IT;
– Modernizarea utilităŃilor, inclusiv crearea de facilităŃi 

speciale pentru persoanele cu dizabilităŃi.



• Valoarea totală a unui proiect: 
– între minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei

• Categorii de cheltuieli:
– AchiziŃie teren (maxim 10% din valoarea proiectului)
– Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare
– Cheltuieli pentru proiectare (maxim 5% din valoarea 

proiectului)
– ConstrucŃii şi instalaŃii
– Dotări
– Audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea



Documentele ce trebuie depuse
• Cererea de finanŃare
• Studiul de fezabilitate (elaborat/ revizuit/ 

reactualizat cu mai puŃin de 1 an înainte 
de depunere)

• Analiza cost-beneficiu
• Avize/ certificate
• Alte documente



De unde obŃineŃi informaŃii

• AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia - Organismului Intermediar al 
POR

• www.inforegio.ro
• Depunerea proiectelor este permanentă, 

până la epuizarea fondurilor



Dezvoltarea resurselor umane



Programul Opera Ńional Sectorial –
Dezvoltarea Resurselor Umane

• Axa Prioritar ă 1: EducaŃia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăŃii bazate 
pe cunoaştere
– Domeniul Major de Interven Ńie 1.1 – Acces 

la educaŃie şi formare profesională iniŃială de 
calitate



– Domeniul Major de Interven Ńie 1.3 -
Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi 
formare profesională

– Domeniul Major de Interven Ńie 1.4 – Calitate 
în formarea profesională continuă



• AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea învăŃării 
pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii

– Domeniul Major de Interven Ńie 2.1 –
TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă



– Domeniul Major de Interven Ńie 2.2 –
Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 
şcolii

– Domeniul Major de Interven Ńie 2.3 – Acces 
şi participare la FPC



Tipuri de cerere de propuneri de 
proiecte:

• Cerere de propuneri de proiecte cu 
depunere continuă conform principiului:

– „primul venit, primul servit” pentru proiectele 
de grant.



• Valoarea maximă a finanŃării acordate din 
totalul costurilor eligibile:
– 98% pentru persoane juridice de drept public

• ContribuŃia eligibilă minimă a beneficiarului/
solicitantului:
– 2% pentru persoane juridice de drept public



Ce se poate finanŃa:
• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare care să sprijine 

dezvoltarea de noi profesii în educaŃie;
• Furnizarea de programe de formare şi de perfecŃionare, inclusiv 

formare la distanŃă;
• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare;
• Formarea la locul de muncă şi mentorat pentru absolvenŃii de 

universitate debutanŃi în cariera didactică;
• Dezvoltarea curriculumului pentru formarea iniŃială şi continuă a 

cadrelor didactice, formatorilor, consilierilor, mentorilor şi a altor 
resurse umane din educaŃie, inclusiv dezvoltarea curriculumului pentru 
noi profesii;

• Introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea cadrelor didactice şi a 
formatorilor, inclusiv e-learning

• Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinŃe



• Valoarea proiectelor: 
• 185.000– 1.849.999 lei pentru un proiect

• Categorii de cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli cu personalul;
– Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna;
– Cheltuieli aferente managementului de proiect;
– Taxe;
– Cheltuieli financiare si juridice;
– Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
– SubvenŃii şi burse;
– Cheltuieli generale de administraŃie;
– Cheltuieli aferente organizării de evenimente;
– Cheltuieli de informare şi publicitate;
– Cheltuieli de tip FEDR.



Cum se aplica:
• Cerea de finanŃare se depune online in 

aplicaŃia dedicată pe site-ul:
www.fseromania.ro - Fondul Social European

Depunerea proiectelor este permanentă, până 
la epuizarea fondurilor.



• Organismul Intermediar pentru Programul 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane:

– Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, 
pentru proiectele de grant.



Vă mul Ńumesc!


