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Anunț de presă la sfârșitul proiectului
„ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA PĂULENI-CIUC, JUDEȚUL HARGHITA”
Cod MySMIS 144086
Numele Beneficiarului:
UAT COMUNA PĂULENI-CIUC, JUDEȚUL HARGHITA
Titlul Proiectului:
„ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA PĂULENI-CIUC, JUDEȚUL HARGHITA”, Cod MySMIS
144086
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 Păuleni-Ciuc.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
1. Tablete pentru elevi cu acces internet mobil 4G pentru 24 luni: 77 buc
2. Laptopuri pentru cadre didactice cu post titular sau suplinitori cu normă întreagă: 14 buc
3. Camere web (10 buc) și alte echipamente pentru activitate didactică ca table interactive (4 buc) și
proiectori (2 buc)
4. Sistem de management de dispozitive pentru sustenabilitatea proiectului în 11 luni
5. Gestionarea eficientă a proiectului
Valoarea totală a proiectului: 254.264,23 LEI inclusiv TVA
Valoarea cofinanțării UE: 188.814,10 LEI fără TVA
Data începerii proiectului: 04.06.2021
Data finalizării proiectului: 04.06.2022
Cod MySMIS: 144086
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020, Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritate
de investiții: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.
Datele de contact: Comuna Păuleni-Ciuc, Sat Păuleni-Ciuc, str. Principală, nr. 76, judeţul HARGHITA România,
Tel: 0266333601, Fax: 0266333705, E-mail: office@csikpalfalva.eu
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”.

