CONSTANTA | Februarie 2019

CURS ANC
Scrierea Proiectelor Europene
2014-2020

Curs autorizat A.N.C
In urma evaluarii se obtine certificat de
absolvire pentru ocupatia „Expert
accesare fonduri structurale si de
coeziune europene”, Cod COR 242 213
*Pentru obtinerea certificatului sunt
necesare studii superioare finalizate

LECTOR INVITAT:
Liliana Glejaru - Specialist in proiecte europene

Taxa de instruire: 790 lei

SCOPUL CURSULUI:
Cursul isi propune formarea abilitatilor de scriere a

 Suportul de curs si materialele auxiliare

proiectelor cu finantare europeana in perioada 2014 - 2020

 Taxa de examinare ANC.

prin parcurgerea sistematica a conceptelor de baza in cadrul

 Coffee breaks

unui proiect: pregatirea elaborarii proiectului, documentarea
in vederea realizarii proiectului, stabilirea parteneriatelor,

* Discounturi aplicate la inscrierea
mai multor persoane!

elaborarea proiectului.

Taxa de servicii turistice
(optional): 800 lei
 Cazarea in regim double (doua nopti)
 Pensiunea completa pentru
participantul la curs
* Bonus: cazare si mic dejun gratuite
pentru insotitor!

TEMATICA ABORDATA:
1. PREGATIREA ELABORARII PROIECTULUI:
 Prezentarea Programelor operationale.
 Structura unui program operational.
 Ghidului solicitantului.
 Grila de evaluare.
 Cererea de finantare.
 Eligibilitatea solicitantului.
2. DOCUMENTATIA IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI:
 Obiectivele generale si specifice proiectului - incadrarea proiect intr-un Program
Operational.
 Studiu de fezabilitate, Plan afaceri, DALI.
 Indicatori de proiect.
 Indicatori de realizare postimplementare.
 Descompunerea proiectului in activitati si subactivitati.
 Calendarul de timp al proiectului.
 Realizarea bugetului proiectului.
3. STABILIREA PARTENERIATELOR:
 Organizarea activitatilor pe partenerii implicati in proiect.
 Elaborarea bugetului pe parteneri implicati in proiect.
4. ELABORAREA PROIECTULUI:
 Scrierea cererii de finantare.
 Determinare indicatori proiect.
 Achizitii in proiect.
 Monitorizarea proiectelor.
5. APLICAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:
 Prevederile legale privind normele de sanate si securitate in munca.
 Riscurile profesionale - identificare, evaluare, gestionare.
 Asigurarea masurilor de protectie a sanatatii si securitatii in munca.
6. APLICAREA NORMELOR DE PROTECTIA MEDIULUI:
 Identificarea surselor de poluare a mediului
 Gestionarii deseurilor (clasificarea deseurilor, definirea activitatilor de gestionare a
deseurilor, controlul
gestionarii deseurilor, colectarea, depozitarea, transportul si valorificarea deseurilor).

