Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de
cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni
mai puțin dezvoltate
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/
competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

RESURSE UMANE
COMPETITIVE
pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest
ID PROIECT 127684

CURS DE INIȚIERE (40 ore)

Proiectul permite obținerea inițierii, calificării și
recalificării a 336 angajați din Regiune Vest:

EXPERT ACCESARE FONDURI
STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE

Proiectul este implementat în Regiunea VEST

Cod COR 242213

Durata proiectului:

Cursul acoperă tematica necesară pentru scrierea unei cereri
de finanțare și implementarea proiectului, indiferent de
tipul de proiect sau sursa finanțării.
Având un puternic caracter practic, aplicativ, va da
posibilitatea conceperii unui proiect viabil pornind de la
scopul și obiectivele dumneavoastră privind proiectul. Veți
beneficia de experiența practică a trainerului, care are rolul
de a va consilia și îndruma prin proceduri legislative și va
răspunde întrebărilor aferente.
TEMATICA ABORDATĂ:
Programele de finanțare prin care puteți obține bani
europeni nerambursabili
Pași de urmat pentru obținerea unei finanțări
nerambursabile
Cum completăm o cerere de finanțare?
Accesarea fondurilor europene și utilizarea lor corectă
Implicații din partea firmei în gestionarea unui proiect
finanțat din fonduri structurale
Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce
beneficiază de cofinanțare europeană
Informații suplimentare și înscrieri:

Tel: 0722 361 663 (Laura BARBU)
e-mail: lbarbu@cciat.ro

(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș)
Decembrie
2019
August
2021

Participarea la curs este gratuită!

CINE POATE PARTICIPA?
 Sunt eligibili pentru înscriere și participare
doar angajați în cadrul IMM-urilor din
Regiunea Vest eligibile conform SNC și
SNCDI
 Nu pot face parte din grupul țintă
persoanele care ocupa poziții de
management în întreprinderi
 Nu pot face parte din grupul țintă
angajații din departamentele de resurse
umane de la nivelul întreprinderilor
 Se pot înscrie și califica doar persoane
care au domiciliul în unul din județele Timiș,
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara
 Numărul de locuri este limitat
!! Cursul este autorizat de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de
Autorizare a furnizorilor de formare
profesională din Județul Timiș

