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Titlul Proiectului:
„ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL HARGHITA”, Cod MySMIS 144031
Obiectivul general al proiectului:
Desfășurarea de activități didactice presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice
create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.
Obiectivul general al proiectului a fost achiziționarea echipamentelor IT necesare pentru activitate didactică
în comuna Dănești.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
1. Tablete pentru elevi cu acces internet mobil 4G pentru 24 luni: 177 buc
2. Laptopuri pentru cadre didactice cu post titular sau suplinitori cu normă întreagă: 30 buc
3. Camere web (15 buc) și alte echipamente pentru activitate didactică ca table interactive (15 buc) și
proiectori (3 buc)
4. Sistem de management de dispozitive pentru sustenabilitatea proiectului în 11 luni
5. Gestionarea eficientă a proiectului
Valoarea totală a proiectului: 572.793,03 LEI inclusiv TVA
Valoarea cofinanțării UE : 460.575,07 LEI fără TVA
Data începerii proiectului: 04.06.2021
Data finalizării proiectului: 04.06.2022
Cod MySMIS: 144031
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020, Axa prioritară: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID- 19 și al consecinţelor sale sociale și pregatirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.
Prioritatea de investiţii: Sprijin pentru procesul educaţional on-line.
Datele de contact: Localitatea Dănești, sat Dănești, nr. 781, judeţul Harghita, România,
Tel: 026632701, Fax: 0266327168, E-mail: danfalva@yahoo.com
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi ww.mfe.gov.ro
Sloganul Programului Operațional “Competitivi împreună”.

