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Anunț
Demarare proiect Personal contractual în afara organigramei la
OIR Nord Vest pentru implementarea POCU,
în perioada 2020-2023
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest derulează, pe o perioadă de 42 luni, proiectul
„Personal contractual în afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea
POCU, în perioada 2020-2023”, valoarea totală a proiectului fiind de 8,756,539.44 lei,
din care asistență financiară nerambursabilă 7,416,351.05 lei și contribuție beneficiar
1,340,188.39 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa Prioritara 7 – Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 –
Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare
(OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul
operațional.
Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea acțiunilor care pot determina
îmbunătățirea și consolidarea capacitații OIRPOSDRU Nord Vest de a gestiona proiectele
finanțate prin Programul Operaţional Capital Uman, în cadrul axelor prioritare delegate,
cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în
conformitate cu legislația națională și comunitară, astfel încât să răspundă Obiectivului
Specific 7.1. Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în
mod eficient și eficace programul operațional.
Obiectivele specifice ale proiectului: Consolidarea capacității OIR POSDRU Nord-Vest, prin
angajarea în afara organigramei a 16 persoane, pentru perioada 2020 - 31 decembrie
2023, pentru a realiza sarcinile specifice gestionării în mod eficient a proiectelor
finanțate prin POCU 2014 -2020, conform Acordului de delegare, prevederilor procedurale
și legislației în vigoare.
Detalii suplimentare pot fi opțiune la tel 0264-530191 sau pe email office@runv.ro.
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