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Tulcea, 29 mai 2014

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT
Specialiști în accesarea de fonduri europene
și management de proiect
pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est

DINAMIC CONSTRUCT S.R.L., în parteneriat cu ProFond Management S.R.L. și Asociația
Patronatului în Turismul din Delta Dunării, implementează, în perioada aprilie 2014 – octombrie
2015, proiectul ”Specialişti în domeniul accesării de fonduri europene şi al managementului de
proiect”, cofinanţat din Fondul Social European, bugetul naţional și din surse proprii ale
Beneficiarului și Partenerilor.
Prin proiect, peste 460 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă vor
beneficia gratuit de programe de formare, recunoscute la nivel naţional, în ocupaţiile de
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, Manager de proiect, Expert achiziţii
publice, Evaluator proiecte. Activitățile de formare se vor desfășura începând cu luna iulie
2014 în judeţele Tulcea, Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea şi Constanţa.
De asemenea, în proiect, peste 50 de beneficiari vor fi susţinuţi în vederea începerii unei activităţi
independente sau iniţierii unei afaceri pe cont propriu în domeniul consultanţei pentru accesarea
de fonduri nerambursabile.
„În perioada 2014-2020, România are la dispoziție fonduri europene în valoare de aproximativ 40
miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare ce pot fi depuse de întreprinderi şi instituţii publice.
Pentru accesarea acestor fonduri sunt necesare proiecte bine gândite şi implementate în acord cu
legislaţia naţională şi cea europeană. Prin proiectul nostru, persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă și şomeri învaţă cum să devină experţi/ consultanţi în accesarea de fonduri europene
nerambursabile.”, a declarat Dl. Iluşcă Daniel, Managerul proiectului.
Proiectul contribuie la reintegrarea pe piața muncii a persoanelor neangajate din regiunea de
dezvoltare Sud-Est.
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