Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNŢ DE PRESĂ
Anunţ privind finalizarea proiectului
„RESPECT – Educaţie şi incluziune prin e-learning”
- Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Timişoara, Octombrie 2014
Fundaţia Student Plus, cu sediul în Timişoara, B-dul Take Ionescu nr. 40, cod poştal 300042, anunţă
finalizarea proiectului intitulat „RESPECT – Educaţie şi incluziune prin e-learning”, cod SMIS 54012, proiect
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. TIC
3.1.1/164/4/26.06.2014 încheiat în data de 26.06.2014 cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management.
Proiectul a fost finanţat din Fondul European de dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
privat si public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor”, Operaţiunea I „Sprijinirea accesului la internet şi la serviciile conexe” şi a fost implementat
la sediul fundaţiei aflat în localitatea Timişoara, B-dul Take Ionescu nr.40, în perioada 26.06.2014 –
31.10.2014. Durata proiectului a fost de 4 luni.
Proiectul a avut o valoare totală de 92.104,95 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de
58.287,51 lei a fost acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 12.193,16 lei din bugetul
naţional.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea calităţii programelor de formare susţinute de fundaţie, prin
updatarea conexiunii la internet broadband şi modernizarea infrastructurii TIC.
Principalele rezultate ale proiectului au fost: updatarea conexiunii internet broadband, achiziţionarea şi
implementarea semnăturii electronice, achiziţionarea echipamentelor IT şi a licenţelor software, asigurarea
unui management eficient al proiectului şi a informării şi publicităţii proiectului, inclusiv a vizibilităţii
finanţatorului.
La sfârşitul perioadei de implementare au fost îndepliniţi indicatorii asumaţi ai proiectului: o conexiune
internet broadband updatată şi 8 staţii de lucru achiziţionate şi puse în funcţiune. Aceşti indicatori vor fi
menţinuţi în perioada post-implementare.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
Locul de implementare : Timişoara, Bdul Take Ionescu Nr.40, judeţul Timiş
Telefon: 0256 494390, Fax: 0256 431566, Email: office@studentplus.ro
Persona de contact: Valentin Lucian CIORBA, manager proiect
Web: www.studentplus.ro, www.fonduri-ue.ro/poscce/, amposcce.minind.ro, www.adrvest.ro

