Clarificări AM POR privind DMI 3.4 POR

Dotări infrastructura educaŃională
1. Pentru Domeniul de intervenŃie 3.4 POR sunt eligibile dotările cu
echipamente didactice, echipamente specifice pentru pregătirea
profesională şi echipamente IT.
2. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier specific: bănci de clasă, catedre, table
de scris, dulapuri, nu este o cheltuială eligibilă.
3. Dotarea laboratoarelor de biologie, fizică sau chimie cu echipamente
specifice: microscop, eprubete reprezintă o cheltuială eligibilă.
4. Dotarea cu calculatoare reprezintă o cheltuială eligibilă.
5. Dotarea cu calculatoare cu diverse tipuri de software, specifice orelor de
informatică este o cheltuială eligibilă.
6. Dotarea bibliotecilor şcolare cu manuale sau cu cărŃi nu este cheltuială
eligibilă.
7. Dotarea unei unităŃi de învăŃământ cu DVD-uri care să conŃină materiale
didactice, utilizate pentru buna desfăşurare a orelor de curs, nu este
considerată cheltuiala eligibila.
8. În cazul unităŃilor de învăŃământ obligatoriu cu profil tehnic, achiziŃionarea
unor software-uri specifice pentru desfăşurarea unor cursuri care necesită
strict anumite programe informatice, este considerata cheltuiala eligibilă
doar in cazul in care beneficiarul justifică necesitatea achiziŃionării acestora.

Săli şi terenuri de sport
9. Construirea unei noi clădiri, aparŃinând şcolii, cu destinaŃie sală de sport, în
curtea şcolii respective, nu este o activitate eligibilă.
10. Extinderea unei şcoli prin construirea unei săli de sport este o activitate
eligibilă.
11. Modernizarea unei săli de sport aparŃinând unei şcoli este o activitate
eligibilă.
12. Dotările aferente sălii de sport sunt cheltuieli eligibile.
13. Modernizarea şi extinderea unui teren de sport este o cheltuială eligibilă,
încadrarea cheltuielilor făcându-se la Art.4 din Ordinul pentru aprobarea
cheltuielilor eligibile nr. 185/621/18.02.2008. Construirea unui teren de

sport este o activitate eligibilă în cazul creării unui campus nou pentru
învăŃământul profesional şi tehnic.
14. Activitatea de imprejmuire a unui teren de sport in cazul unui proiect pentru
unitati de invatamant obligatoriu poate fi considerata eligibila doar in cazul
in care beneficiarul justifica necesitatea imprejmuirii terenului de sport.
Terenul de sport respectiv trebuie sa faca parte din incinta scolii si sa nu fie
amplasat pe un teren separat.
ActivităŃi de modernizare şi extindere
15. În cadrul Programului OperaŃional Regional intervenŃiile vizează numai
infrastructura existentă şi în care se desfăşoară activităŃi şcolare la data
depuneriii solicitării de finanŃare.
16. În situaŃia în care un solicitant (administraŃie publică locală) doreşte să
solicite finanŃare pentru mai multe unităŃi şcolare, acesta poate depune fie
câte o cerere individuală pentru fiecare unitate şcolară, fie o cerere pentru
toate unităŃile şcolare. În cazul în care se depune o cerere de finanŃare
pentru mai multe unităŃi şcolare, acestea vor fi toate de acelaşi tip.
17. Sunt eligibile cheltuielile privind montarea de panouri solare şi pompe de
căldură
18. În cazul unei unităŃi de învăŃământ obligatoriu care doreşte să se extindă pe
orizontală şi care a început deja lucrările de extindere din fonduri de la
Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării (MECI), finanŃarea fiind suspendata
inainte de terminarea lucrarilor, continuarea activităŃii de extindere prin
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 este considerata eligibilă, cu
conditia respectarii urmatoarelor conditii:
-

Proiectul respecta prevederile Ghidului Solicitantului;

-

Proiectul respecta prevederile Ordinului Nr. 185/621 din 18 februarie
2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul
major de intervenŃie "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei
prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului
OperaŃional Regional 2007 – 2013

-

Sa existe o departajare clara intre lucarile executate si platite, lucrarile
executate dar neplatite si lucrarile ce urmeaza sa fie executate.

19. În cazul unei unităŃi de învăŃământ şcolar obligatoriu, care nu are calitatea
de Campus pentru ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic, consolidarea,
modernizarea si extinderea clădirilor în care funcŃionează cantine / structuri
de cazare pentru elevi / ateliere etc. sunt considerate cheltuieli eligibile
doar in cazul in care activitatea nu implica realizarea de noi constructii.

Alte clarificari
20. Calitatea de Campus pentru ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic este
confirmata implicit prin avizul obtinut de la Ministerul EducaŃiei, Cercetării
şi Inovării (MECI). De asemenea, pentru a dovedi îndeplinirea calităŃii de
campus preuniversitar, unitatea de învăŃământ trebuie să îndeplinească
criteriile din Ghidul Solicitantului.

