Decembrie 2018

Anunţ
Demarare proiect Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR
POSDRU REGIUNEA NORD VEST, pentru personalul implicat în gestionarea
instrumentelor structurale 2018 – 2023
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest derulează pe o perioadă de 72 de luni, proiectul
„Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU REGIUNEA
NORD VEST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale 2018 2023” id 126794, valoarea totală a proiectului fiind de 38,880,000.00 lei, din care asistenţă
financiară nerambursabilă 32,929,416.00 lei și contribuţie beneficiar 5,950,584.00 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 7.1 Îmbunătăţirea capacitaţii AM si OI ale POCU
de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace programul operaţional. Obiectivul
general al proiectului consta în creșterea capacităţii OIRPOSDRU Nord Vest de a gestiona
eficient și eficace proiectele finanţate prin Programul OperaŃional Capital Uman, în cadrul
axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient,
transparenţei, parteneriatului și în conformitate cu legislaţia naţională și comunitară
Obiectivul specific al proiectului este Sprijinirea AM și a OI ale POCU (ex. costuri de personal,
sprijin logistic si organizatoric etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale POCU,
inclusiv identificarea si elaborarea de proiecte, selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul
si auditul.
Detalii suplimentare pot fi opţiune la tel 0264-530191 sau pe email office@runv.ro.
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