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2007 - 2013
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Campanie de instruire a potenţialilor beneficiari pentru Axa Prioritară 2 din
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare »
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Primele seminarii regionale ale
Campaniei de Instruire
§ Bucureşti 18 octombrie 2011, ora 10.00 - sediul CCIR, str Octavian
Goga nr 2, sala Transilvania
§ Timişoara 20 octombrie 2011, ora 10.00 - Hotel Perla 4, str Protopop
Gheorghe Dragomir nr 7-9
Nu rataţi oportunitatea de a vă pune în practică ideile de afaceri folosind fondurile
europene disponibile!
Tot mai multe programe de finanţare îşi epuizează alocările financiare pentru perioada
2007 – 2013, cei interesaţi urmând să aştepte noul ciclu de programare 2014 – 2020.
Pentru idei de afaceri inovative care pun în practică rezultate ale cercetării, trei operaţiuni ale
Axei Prioritare 2 POS CCE sunt deschise şi pot finanţa ideile dumneavoastră de proiecte.
La primele seminarii regionale – organizate în cadrul Campaniei de instruire, veţi găsi
răspunsuri la întrebările pe care le aveţi indiferent de stadiul în care se află ideea sau
proiectul dumneavoastră. O echipă de consultanţi şi reprezentanţi ai Organismului
Intermediar vă pot clarifica sau îndruma în orice aspect legat de eligibilitate, de documentaţia
necesară finanţării, conceptul de proiect, erorile frecvente pe care puteţi să le evitaţi.
Seminarul este interactiv şi include pe lângă prezentări, sesiuni de întrebări şi răspunsuri şi
lucru efectiv pe idei de proiecte. Mai multe detalii găsiţi în agenda seminarului, ataşată.
Pentru înscrieri, vă rugăm să trimiteţi un email menţionând numele participantului, instituţia,
datele de contact, seminarul (localitatea) pentru care optaţi şi operaţiunea care vă
interesează.
Seminariile fac parte dintr-o serie de opt seminarii ce vor avea loc in toate regiunile
ţării.
Contact pentru înscrieri şi informaţii suplimentare:
Email: proiecteaxa2@edevelop.eu
Telefon: 0755 -113272/ 0356 455 251
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Agenda Seminarului Regional
Sesiune

Început

1

10.00

Durata
(minute)
15

2

10.15

3

10.45

Titlul sesiunii

Conţinut

30

Bun venit şi cafea
Introducere
Prezentare &
Contextul
programului

Natura programului de formare.
Prezentarea POS CCE Axa 2, operaţiunile
deshise. Cerinţele programului de finanţare.

45

Proiecte de succes

Ce este un proiect de succes?
Exemple de proiecte de succes
Cele mai frecvente erori în elaborarea
documentaţiei de finanţare. Logica unui proiect

PAUZĂ (30 min)
Participanţii se separă în grupuri mici în funcţie de interesul pentru o anumită operaţiune; discuţiile
se vor particulariza pe specificul operaţiunilor
4
12.00
60
Cum răspund
Conformitate
cerinţelor
Eligibilitate
finanţatorului
Calitatea tehnică
5
13.00
30
Întocmirea
Procesul de solicitare a finanţării – întocmirea
documentaţiei
documentaţiei:
pentru solicitarea
Conţinutul documentaţiei
finanţării
Erori frecvente, recomandări
Pauză (60 min)
Sesiunile din partea a 2 a a zilei sunt destinate lucrului efectiv pe idei de proiecte; participanţii
lucrează pe propriile idei de proiecte sau pe modele de proiecte
6
14.30
60
Idei de proiecte
Schiţarea ideii de proiect folosind Matricea de
Cum se încadrează
planificare a proiectului
proiectul meu în
Analiza nivelului ideii de proiect folosind Fişa de
program?
autoevaluare a proiectului
7

15.30

60

Cum răspunde
proiectul meu
nevoilor mele?
În ce măsură
proiectul reprezintă
o oportunitate?

Participanţii analizează avantajele relative ale
ideii lor de proiect pentru a răspunde nevoilor
proprii
Participanţii analizează nevoia, cererea şi
oportunitatea pentru ideea lor de proiect

8

16.30

30

Concluzii ale
seminarului 1

Care sunt opţiunile mele acum? Ce ar trebui să
fac în continuare?
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