Noiembrie 2018

Anunţ
Demarare proiect Sprijin pentru OIRPOSDRU Nord-Vest
în vederea dotării cu echipamente IT
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest derulează, proiectul „Sprijin pentru OIRPOSDRU
Nord-Vest în vederea dotării cu echipamente IT”, valoarea totală a proiectului fiind de
153,367.20 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 129,894.35 lei și
contribuţie beneficiar 23,472.85 lei. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistenţă tehnică, Domeniul major de
intervenţie 7.1 – Îmbunătăţirea capacităţii Autorităţii de Management (AM) și a
Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și
eficace programul operaţional.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Achiziţia de echipamente de birou pentru
angajaţii OIR Nord-Vest în vederea implementării POCU 2014 – 2020
Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea capacitaţii AM şi OI ale POCU de a
gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operaţional: Sprijin logistic
pentru funcţionarea AM / OI POCU şi a altor organisme cu atribuţii delegate în
implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcţionare, costurile legate de
organizarea de reuniuni, întâlniri, asigurarea materialelor consumabile și de birou,
mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC şi soft-uri specializate necesare desfășurării
eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea
şi întreţinerea sistemelor şi infrastructurii TIC (cu excepţia activităţilor indicate la
obiectivul specific 2.2 din POAT), participarea personalului la reuniuni / evenimente /
întâlniri / conferinţe / grupuri de lucru / reţele / comitete etc., legate de problematici
sau cu impact asupra POCU etc.;
Detalii suplimentare pot fi obţinute la tel 0264-530191 sau pe email office@runv.ro.
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