Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi
dotarea cu echipamente TIC, a Grupului Şcolar Josef Gregor
Tajovsky Nădlac

În data de 15.02.2013 prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 s-a încheiat un
Contract de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice reprezentat
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) şi Unitatea Administrativ Teritorială a
Oraşului Nădlac pentru proiectul cu titlul: „Modernizare şi extindere corpuri de clădire,
amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC, a Grupului Şcolar Josef Gregor
Tajovsky Nădlac”, având ca axa prioritară punctul 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – şi
Domeniul de intervenţie punctul 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă - .
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni având o valoare totală de
4.482.189,80 lei. Valoarea totală a proiectului se împarte astfel:
-

valoarea totală eligibilă este de 2.975.560,53 lei (finanţare nerambursabilă şi
contribuţia Beneficiarului);

-

valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de 792.494,75 lei;

-

valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 714.134,52 lei după cum urmează:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a
dotărilor grupului şcolar Josef Gregor Tajovsky pentru asigurarea unui proces
educaţional la standarde europene şi a creşterii accesului populaţiei şcolare la procesul
educaţional.Problemele şi priorităţile care vor fi abordate de acest proiect vizează
crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei Oraşului Nădlac cu servicii
moderne de educaţie.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Grupului Şcolar J.G. Tajovsky prin modernizarea
şi extinderea corpurilor de clădire;

-

adaptarea la standarde europene prin creşterea gradului de siguranţă şi confort, acest
obiectiv se referă la problemele legate de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea
cadrele didactice şi totodată elevii;

-

creşterea gradului de acces a persoanelor cu nevoi speciale la sistemul de educaţie, în
prezent şcoala nu beneficiază de un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi;

-

îmbunătăţirea dotărilor şcolii prin achiziţia de tehnică TIC, proiectul propune achiziţia
de table inteligente şi modernizarea laboratoarelor existente.

Beneficiarul direct al acestui proiect este Grupul Şcolar „Josef Gregor Tajovsky” din Oraşul
Nădlac la care se adaugă şi beneficiarii indirecţi alcătuiţi din elevii acestei şcoli, comunitatea
locală a oraşului Nădlac,mediul de afaceri local, persoanele cu dizabilităţi cat şi populaţia de
etnie rromă.
Proiectul de investiţii va permite şcolii sa-şi optimizeze activitatea prin creşterea nivelului de
confort, siguranţă şi igienă, se vor crea condiţii optime de educare şi învăţare la standarde
comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană.
Beneficiile aduse prin implementarea proiectului:
-

reducerea cheltuielilor anuale cu reparaţiile care sunt finanţate de la bugetul local al
oraşului;

-

prevenirea migraţiei populaţiei şcolare din oraşul Nădlac spre alte centre urbane mai
dezvoltate din punctul de vedere al calităţii învăţământului, din România, Slovacia ( dat
fiind faptul că oraşul Nădlac are o populaţie slovacă în procent de 47,2%) sau Ungaria
(oraşul Nădlac fiind punct de frontieră la graniţa de Vest a României cu Ungaria şi
având o populaţie maghiară în procent de 3,2%);

-

reducerea gradului de poluare din localitate,investiţia având ca obiectiv şi amenajarea
spaţiului verde din incinta şcolii;

De asemenea, prin implementare acestui proiect,elevii şcolii vor avea posibilitatea unei
pregătiri şcolare mai eficiente şi mai practice, ceea ce va duce la creşterea calităţii
învăţământului din oraşul Nădlac, o pregătire educaţională mai bună a locuitorilor oraşului
Nădlac va influenţa, cu siguranţă, în mod pozitiv mediul de afaceri local.
Se urmăreşte creşterea gradului de satisfacţie a elevilor existenţi şi fidelizarea familiilor din
care provin, dar se va urmări şi atragerea de noi şcolari potenţiali, prin calitatea orelor care vor fi
predate în laboratoare şi prin extinderea numărului de clase.
Rezultatele implementării proiectului de care vor beneficia elevii sunt:
-

creşterea confortului, a siguranţei şi a condiţiilor de igienă ale şcolii, care duc implicit
la creşterea gradului de sănătate al elevilor;

-

posibilitatea de a învăţa mai eficient datorită identificării prin exemple practice a
noţiunilor teoretice din curs, folosind multiple funcţii ale tablelor inteligente cu care vor
fi dotate laboratoarele;

-

şanse crescute de atragere a profesorilor cu un grad mai ridicat de calificare,
implementarea acestui proiect ducând la creşterea atractivităţii şi a prestigiului Grupului
Şcolar “Josef Gregor Tajovsky”.

În concluzie, proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor prin reducerea cheltuielilor
administrative, la reducerea efectelor de marginalizare socială, a efectelor de poluare a mediului
înconjurător, şi la îmbunătăţirea eficienţei energetice.
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la sediul Primăriei din Nădlac:
Str. 1 Decembrie, Nr. 24, cod 315500, Nădlac – jud. Arad;
Telefon: +40257 474 325; +40257 474345; +40257 474 844;
Fax: +40257 473 300;
E-mail: office@primaria-nadlac.ro
Persoană contact: Iasovics Claudiu;
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvolta re Regională

