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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
Comisia europeanā pune la dispoziția pārților interesate o finanțare care vizeazā 
educația digitalā pentru elevii şi profesorii din zonele îndepārtate: zone montane, 
rurale, insulare, de deltā, etc. 
Program: Proiecte-pilot și Acțiuni pregătitoare (PPPA) 
Titlul cererii: „Acțiune pregătitoare 2021: Creșterea accesului la instrumente 
educaționale în zone și comunități cu conectivitate redusă sau acces limitat la 
tehnologii” 
Context si bază legală: 
Comisia Europeană a adoptat la 04.05.2021 programul de lucru pentru 2021 și finanțarea 
proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul „Rețele de comunicații, conținut și 
tehnologie”. 
Această acțiune pregătitoare face parte din programul de lucru 2021 și va sprijini 
transformarea digitală a sectorului educațional la nivel european prin reducerea decalajului 
digital suferit de elevii din zone îndepărtate și comunități cu conectivitate redusă, acces 
limitat sau fără acces la dispozitive și instrumente educaționale digitale și conținut. 
Procedându-se astfel, se va sprijini prima prioritate strategică a Planului de acțiune 
pentru educația digitală 2021-2027 (link atașat pentru versiunea în limba română), mai 
precis, dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală performant și, în special, dialogul 
strategic privind factorii favorabili în educația digitală. 
Mai mult, acțiunea pregătitoare va contribui, de asemenea, la obiectivele mai largi 
ale Centrului/Hub-ului european de educație digitală, o acțiune emblematică a Planului 
de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. 
Termenul-limită pentru aplicaţii: 15 iulie 2021 (ora 17:00 la Bruxelles) 
Eligibilitate: autorităţi publice locale, regionale şi naţionale, ONG-uri (publice şi private), 
universităţi şi alte instituţii de educaţie, centre de cercetare şi formare, IMM-uri, start-up-uri, 
etc. din statele membre ale Uniunii, țārile AELE: Norvegia, Islanda, Elveția şi Liechtenstein 
Budget alocat: 2.370.000€; cofinanţare de 90% 
Pentru cei interesaţi, pe platforma destinatā cāutārii de parteneri de pe portalul « Funding 
and Tenders » sunt 27 de propuneri de parteneriat disponibile pana in prezent (Austria, 
Bulgaria, Cipru, Croația, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Republica Cehā, Slovenia, 
Spania, Turcia). 

 

 

Cu stima,  
 

Sorin Munteanu, 

Director General UNCJR 

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 
Strada Polona nr. 2, Bucuresti, tel. 031.4254520, fax 031.4254521 

www.uncjr.ro 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1743
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=PPPA-2021-RemoteDigEdu;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=PPPA-2021-RemoteDigEdu;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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TITLUL CERERII: „ACTIUNE PREGĂTITOARE 2021: „CREȘTEREA ACCESULUI LA INSTRUMENTE EDUCAȚIONALE ÎN ZONE ȘI 

COMUNITĂȚI CU CONECTIVITATE REDUSĂ SAU ACCES LIMITAT LA TEHNOLOGII” 

PROGRAM: PROIECTE PILOT (PP) ȘI ACȚIUNI PREGĂTITOARE (PA) 

Referinţa: PPPA-2021-RemoteDigEdu 

Domenii: educație şi formare, digitalizare, noi tehnologii, inovare, networking şi schimb de bune practici, incluziune, etc. 

 

BUGET DISPONIBIL TERMEN-LIMITĂ BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
2.370.000€ 

cofinanţare de 90% 
 

 
 15 iulie 2021 
(ora 17:00 la 

Bruxelles) 
 

 
autorităţi publice locale, regionale şi naţionale, 
ONG-uri (publice şi private), universităţi şi alte 
instituţii de educaţie, centre de cercetare, IMM-
uri, start-up-uri, companii, etc. 

 
statele membre ale Uniunii,  
țārile AELE: Norvegia, 
Islanda, Elveția şi 
Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Context: 
Proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (PA) sunt instrumente importante pentru 
formularea priorităților politice și introducerea de noi inițiative care s-ar putea transforma 
în activități și programe permanente ale UE. 

 
Domeniul de aplicare: 
Criza Covid-19 a dus la una dintre cele mai mari provocări cu care s-au confruntat 
sistemele de educație și formare în ultimele decenii. Multe școli, în special cele situate în 
zone îndepărtate, s-au confruntat cu provocări severe cu trecerea la învățarea la 
distanță și în online, datorită nivelului lor scăzut de pregătire digitală. Mulți dintre 
profesorii lor nu aveau competențele digitale relevante pentru a preda în mod 
corespunzător de la distanță și mulți elevi care locuiau în zone îndepărtate nu au avut 
infrastructura adecvată, inclusiv conectivitate și acces la dispozitive digitale, 
instrumente și conținut la domiciliu. 

 
Prin urmare, pierderea oportunităților de învățare a avut un impact puternic în special 
pentru cei care au suferit deja un dezavantaj înainte de criză (de exemplu, elevi care 
locuiesc în zone îndepărtate, cum ar fi zonele montane, zonele rurale, insulele sau 
deltele, etc.). 
Aceastā provocare/realitate necesită acțiuni consolidate pentru a se asigura cā 
incluziunea este o prioritate principală în educație și formare, acordând dreptul la 
educație tuturor. 

 
Obiectiv: 
Această cerere/finanțare vizează abordarea inegalităților de acces la educația digitală 
prin îmbunătățirea incluziunii și prin reducerea decalajului digital suferit de elevii din zone 
îndepărtate și comunități cu conectivitate redusă, acces limitat sau lipsit de dispozitive, 
instrumente și conținut educațional digital. 
 
Această cerere vizează dezvoltarea unei strategii menite să sporească accesul la 
educația digitală în zonele îndepărtate ale UE și în comunitățile care au nevoie în mare 
parte de un astfel de sprijin. 

 
Informaţii suplimentare: 
 
✓ Durata implementării: 
maximum 24 de luni. 
 
✓ Propunerile pot fi depuse 
doar de consorţii de 
minimum 3 parteneri din 
minimum 3 ţări eligibile. 

 
✓ Aplicațiile pot fi redactate 
în oricare limbă oficială a 
UE, dar, pentru grăbirea 
procesului de evaluare, 
Comisia europeană 
recomandă engleza. 

 
✓ Data indicativă pentru 
începerea implementării 
acţiunilor propuse: ianuarie 
2021. 
 
✓ Comisia europeană 
preconizează finanţarea unui 
singur proiect. 

 
✓ Entitățile afiliate ale 
solicitanților nu sunt eligibile 
pentru a primi finanțare în 
cadrul prezentei cereri de 
propuneri. 

Obiective şi priorităţi: 

http://www.uncjr.ro/
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Cererea va permite desfășurarea, de asemenea, de acțiuni dezvoltate în școlile primare, 
secundare și profesionale pentru a implementa și testa unele dintre cele mai potrivite 
soluții tehnice pentru a reduce decalajul digital suferit de elevii din zone și comunități 
îndepărtate. Aceste acțiuni vor fi însoțite de servicii de consultanță educațională și 
servicii de instruire pentru școli și profesori. 
 
Inițiativa ar trebui să ajungă la un număr mare de state membre ale UE și la cât mai 
multe școli primare, secundare și profesionale din UE situate în diferite tipuri de zone 
îndepărtate. 

 
Rezultate aşteptate: 

• Dobândirea de cunoștințe și înțelegeri privind accesul şi utilizarea, dar și 
atitudinile și nevoile legate de utilizarea tehnologiilor digitale în educație prin 
chestionarea cadrelor didactice, profesorilor, coordonatorilor TIC, elevilor și 
părinților, acoperind cât mai multe școli situate în zone îndepărtate din cât mai 
multe state membre ale UE. 

• Consolidarea dialogul între toți actorii relevanți, inclusiv directori de școli, 
profesori, coordonatori TIC, elevi, părinți, furnizori de tehnologie, decidenți 
politici, universități și organizații de cercetare, experți și organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) cu scopul de a schimba și analiza cele mai 
bune practici și aplicațiile de succes ale modului de a crește accesul la soluții 
educaționale digitale, cu accent pe școlile din zone îndepărtate. 

• Sprijinirea școlilor cu servicii de consultanță educațională și servicii de 
formare țintite înainte și în timpul implementārii programelor-pilot de punere în 
aplicare (a se vedea punctul următor). 

• Organizarea de programe-pilot de punere în aplicare pentru a permite 
școlilor primare, secundare și profesionale să beneficieze de cele mai 
potrivite soluții tehnice pentru a reduce decalajul digital suferit de elevii din zone 
și comunități cu conectivitate redusă, acces limitat sau fārā acces la dispozitive 
și instrumente și conținut educațional digital. 

• Acompanierea programelo-pilot de punere în aplicare prin derularea de 
programe de formare pentru a spori competențele digitale ale profesorilor în 
ceea ce privește utilizarea dispozitivelor digitale nou implementate și a 
instrumentelor și conținutului educațional digital, precum și în ceea ce privește 
dezvoltarea pedagogiilor inovatoare. 

• Dezvoltarea unei strategii bazate pe cunoștințele obținute de pe urma datelor 
colectate, diferitele dialoguri cu părțile interesate și derularea programelor-pilot 
de implementare, cu privire la modul de creștere a accesului la educație digitală 
în zone îndepărtate și comunități cu conectivitate redusă, acces limitat sau fārā 
acces la dispozitive și instrumente și conținut educațional digital în întreaga UE. 

 
 
 

 
Următoarele tipuri de activități sunt eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri: 
- Servicii și activități de consultare și formare; 
- Programe-pilot de punere în actiune care oferă sprijin financiar terților (a se vedea 
punctul 11.7.d din textul oficial al cererii); 

Exemple de activităṭi eligibile: 

http://www.uncjr.ro/
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- Studii, analize, sondaje; 
- Evenimente la nivel înalt, activități de sensibilizare și comunicare; 
- Acțiuni care vizează construirea/dezvoltarea spriritului de comunitate și schimbul de 
bune practici; 
- Realizarea website-ul proiectului care trebuie sā conținā exemple de bune practici; 
- Pregătirea și publicarea ghidurilor și standardelor gata de utilizare; 
- Acțiuni de conștientizare și diseminare. 
 
 
 
Textul oficial al cererii: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-2021-remotedigedu_en.pdf  
 
Platforma „Funding and Tenders” (sistemul care cuprinde toate documentele şi 
informațiile necesare, inclusiv pagina de depunere a aplicațiilor).  
 
 
 
 
Comisia Europeană 
Direcţia generală „Rețele de comunicare, conținut și tehnologie” 
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați 
adresa de e-mail: CNECT-DIGITAL-EDUCATION@ec.europa.eu (de menţionat referinţa 
cererii).  
 
 

 

Surse de informare: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-2021-remotedigedu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-2021-remotedigedu_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=PPPA-2021-RemoteDigEdu;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:CNECT-DIGITAL-EDUCATION@ec.europa.eu
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