Formare Elaborarea și gestiunea proiectelor europene
CRU UASM si CRU ULIM, 10 și 11 februarie 2017

PROGRAM
Formator:
Margareta FLORESCU, prof. univ. dr.,
Academia de Studii Economice, București, România

10 februarie – UASM
09h30 – 9h45

Deschidere
Atelier 1: Elaborarea și gestiunea proiectelor europene

09h45 – 11h00

11h00 – 11h15

o Introducerea termenilor de referință în managementul
de proiect: propunere de proiect, cerere de finanțare,
program, input, output, impact eficienta eficacitate, indicatori
de rezultat, costuri eligibile, criterii de eligibilitate
administrativa, criterii de evaluare tehnică științifică, grup
țintă, beneficiari ai rezultatelor etc.
o Elaborarea unei oferte în funcție de tipurile de
finanţare disponibile
- Crearea unei oferte / Abordarea programului finanțator
- Pregătirea Propunerilor în funcţie de criteriile de evaluare
- Modalități de scriere a ofertei de proiect rațională şi
fundamentata/ Obiective (grupurile ţintă şi rezultatele)
Pauză de cafea
Atelier 2: Bune practici în elaborarea și gestiunea
proiectelor europene

11h15 – 12h30

o Atribute esențiale în etapa de redactare, evaluare și
implementare a proiectului:
- Cunoașterea elementelor de construcţie ale Consorțiului
(cercetări, scrisori de intenţie, roluri, drepturi de
proprietate intelectuală)
- Urmarea de bune practici în colectarea documentelor şi
comunicare cu partenerii pentru management de proiect
- Crearea unui proiect de buget/ Manageriere
administrativă și aspecte financiare
- Bune practici în domeniul calităţii, diseminarea şi
exploatarea rezultatelor din proiect
- Analiza erorilor făcute de consorțiile ce au depus proiecte

12h30 – 13h00

Pauză prânz

13h00 – 14h30

Atelier 3: Prezentarea și înțelegerea mecanismelor de
acordare a finanțărilor nerambursabile, prin programul
POCU:

14h30-14h45

Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Pauză de cafea

14h45-16h30

Continuare Atelier 3

11 februarie – ULIM,
Sala de lectură Filologie romano-germanică (et. IV)
09h30 – 11h00

Atelier 3: Formarea echipelor de lucru și scrierea unui
proiect european de către fiecare echipă

11h00 – 11h15

Pauză de cafea

11h15– 12h30

Atelier 4: Metode de evaluare a proiectelor – dezbatere
interactivă a propunerilor de proiecte scrise de cursanți

12h30 – 13h00

Pauză prânz

13h00 – 14h30

Continuare atelier 5

14h30 – 14h45

Pauză de cafea

14h45 – 16h30

Dezbateri și evaluări

