SAND MAR CONSULTING
în parteneriat cu

CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI
CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA
organizează cursul de specializare acreditat în ocupația:

„Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene”
Cod COR 242213
16 – 26 iunie 2020, Tîrgu Mureș
De ce să participi la acest curs? Pentru că:
..vei obține competențe profesionale, deprinderi și abilități în vederea accesării fondurilor structurale și de
coeziune; vei putea corela nevoile solicitanților cu obiectivele programului de finanțare;
.. vei avea posibilitatea să înveți cum să elaborezi, să scrii și să implementezi un proiect cu respectarea
legislației naționale și europene;
.. îți trebuie certificarea în “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene“ ca să faci parte
din echipa de proiect.

Cui se adesează cursul: tuturor persoanelor din instituții publice, firme de consultanță, societăți
comerciale, cu atribuţii în accesarea fondurilor europene, tuturor celor interesați să-și îmbunătățească
expertiza în domeniul fondurilor structurale, precum și a altor modalități de finanțare a proiectelor.
Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în managementul proiectelor.
Această acreditare certifică faptul că dumneavoastră dețineți competențele necesare postului și profesați legal

Ce te învățăm:
Identificarea nevoilor clientului ținând cont de oportunitățile oferite de fondurile vizate;
Analiza programelor lansate în acord cu ghidurile aferente și ideea proiectului;
Schițarea unui idei de proiect conform cerințelor clientului, conform ghidului solicitantului;
Analiza condițiilor financiare în acord cu cerințele clientului și Ghidul Solicitantului;
Care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de finanțare;
Redactarea și prezentarea proiectului;
Redactarea capitolelor din cererea de finanțare, anexele și transmiterea proiectului către finanțator;
Modalitatea de implementare a proiectului; Exemple de buna practică din proiecte finanțate.

Costul cursului: 650 lei/persoană
Programul de desfășurare:
Săptămâna 1: 16-19.06.2020-interval orar 16:00 – 20:00; 20.06.2020-interval orar 09.00 – 17.00;
Săptămâna 2: 23-25.06.2020-interval orar 16:00 – 20:00; 26.06.2020 – interval orar 10:00 – 14:00.
Examenul de absovire va avea loc în data de 26.06.2020 – ora 15:00.
Taxa de participare include: activitatea de predare, suport de curs, mapă, coffee-break, eliberare certificat absolvire.

Locul de desfăşurare: Online/Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, str. Aurel
Filimon nr. 4, Tîrgu Mureș.
Înscrierea se face prin trimiterea formularului de înscriere la nr. de fax : 0365 430 113, 0365 430 127, sau e-mail:
office@cursuripregatireprofesionala.ro până la data de 08.06.2020.

Acte necesare curs: copie buletin, copie ultimul act de studiu (studii superioare), copie certificat de naştere,
copie certificat de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală.
Persoană de contact: Ioan Moldovan, tel : 0745116996.
Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș
e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro
tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996;

Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților

