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Anunț
Finalizare proiect Sprijin pentru Sprijin logistic pentru buna funcționare a OIR
POSDRU NV
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Opera țional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest a finalizat implementarea proiectului „Sprijin
logistic pentru buna funcționare a OIR POSDRU NV”, valoarea totală a proiectului fiind de
404,188.28 lei, din care asistență financiară nerambursabila 342,327.25 lei și
contribuție beneficiar 61,861.03 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 îl reprezintă sprijinirea OIR POSDRU NORD VEST pentru
îndeplinirea atribuțiilor delegate în scopul implementării eficiente si eficace a funcțiilor
delegate.
Obiectivul specific al proiectului consta în îmbunătățirea capacității logistice a
OIRPOSDRU NORD VEST prin asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționari în
scopul asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate în domeniul
managementului și implementării instrumentelor structurale, plata cheltuielil or cu
serviciile de funcționare ale instituției (utilități- apa si canalizare, servicii de salubrizare,
energie electrica, energie termica si/sau gaze naturale, telefonie, fax, internet, servicii
de curierat; servicii de întreținere curenta; servicii de întreținere și reparații
echipamente; servicii de întreținere și reparare mijloace de transport; RCA, rovignetă;
combustibil si consumabile pentru mijloacele de transport; servicii de medicina muncii,
prevenirea și stingerea incendiilor, sănătatea si securitatea în munca, etc), in scopul
asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în gestionarea POCU 2014 2020.
Detalii suplimentare pot fi opțiune la tel 0264-530191 sau pe email office@runv.ro.
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