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SPECIALISTI IN DOMENIUL ACCESARII
DE FONDURI EUROPENE SI AL
MANAGEMENTULUI DE PROIECT
FISA DE PROIECT
DINAMIC CONSTRUCT S.R.L. implementeaza, in perioada aprilie 2014octombrie 2015, proiectul ”Specialisti in domeniul accesarii de fonduri
europene si al managementului de proiect”, ID 135547, cofinantat din
Fondul Social European – Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, bugetul national si din surse proprii ale
Beneficiarului si Partenerilor.
Parteneri in cadrul proiectului sunt: PROFOND MANAGEMENT S.R.L. si
ASOCIATIA PATRONATULUI IN TURISMUL DIN DELTA DUNARII.
Obiectivul general al proiectului este cresterea sanselor de ocupare a unui
numar de 500 membri ai grupurilor tinta (someri si persoane aflate in cautarea
unui loc de munca) prin furnizarea de programe integrate ce cuprind servicii de
informare si consiliere profesionala personalizate, servicii de formare
profesionala de tip specializare/ perfectionare si servicii de consultanta si
asistenta pentru inceperea unei activitati independente, in concordanta atat cu
nevoile existente cat si cu cele de perspectiva de pe piata muncii din Regiunea
Sud Est.
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.
Cresterea capacitatii de ocupare ale 500 membri ai grupurilor tinta
ale proiectului prin accesul la servicii de informare si consiliere profesionala
personalizate in vederea identificarii potentialului de a lucra ca specialisti in
domenii legate de elaborarea, depunerea, evaluarea si implementarea
proiectelor derulate cu fonduri europene;
2. Formarea profesionala a 460 membri ai grupurilor tinta ale proiectului,
prin accesul la programe de formare profesionala de tip specializare/
perfectionare, in ocupatii ca expert accesare fonduri structurale si de coeziune,
evaluator proiecte, manager de proiect, expert achizitii publice.
3. Sustinerea in vederea inceperii unei activitati independente/ initierii
unei afaceri pe cont propriu a unui numar de 50 membri ai grupurilor tinta, prin
acordarea de consultanta si asistenta in servicii juridice, de marketing,
financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de
consultanta.
Judetele in care se implementeaza acest proiect sunt: Tulcea, Braila, Buzau,
Galati, Vrancea, Constanta.
Participantii in proiect vor primi informatii despre oportunitatile de angajare in
domenii legate de elaborarea, depunerea, evaluarea si implementarea
proiectelor derulate cu fonduri europene, atat a celor existente cat si prin
prisma noilor Programe Operationale stabilite pentru perioada 2014-2020. De
asemenea, beneficiaza de suport in stabilirea traseului profesional
personalizat (pe baza punctelor tari, intereselor, abilitatilor, experientei si
calificarilor pe care le detin sau ar putea sa le obtina in cadrul proiectului) in
vederea facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice.
Cei care beneficiaza de activitatile de consultanta si asistenta pentru
inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri primesc
informatii si suport despre oportunitatea inceperii si pasii necesari dezvoltarii
unei afaceri.
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Pe termen lung, acest proiect va genera urmatoarele efecte pozitive:
 la nivelul grupului-tinta: isi vor dezvolta potentialul personal si
profesional, potential pe care-l vor putea fructifica in alte companii mici
si mijlocii, companii mari sau chiar institutii ale statului;
 la nivelul organizatiilor care implementeaza proiectului si implicit si
al altor institutii ce isi desfasoara activitatea in domeniul formarii
profesionale: cresterea know-how-ului in domeniul recrutarii/ selectiei de
personal si/sau in domeniul dezvoltarii profesionale/ dezvoltarii carierei
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca/ neangajate, prin
transferul de bune practici.
 la nivelul pietei muncii: reintegrarea pe piata muncii a persoanelor din
categoriile de grup tinta ale proiectului, precum si reducerea costurilor
asociate mentinerii acestor persoane ca neangajate (costuri individuale
precum sunt pierderea sursei de venit, stres si alte probleme de
sanatate, diminuarea abilitatilor profesionale, demotivare privind
mentinerea pe piata muncii; costuri pentru societate cum sunt cele
privind reducerea veniturilor obtinute din taxe salariale, costuri pentru
plata indemnizatiei de somaj, costuri pentru furnizarea serviciilor de
asistenta sociala, cresterea incidentei problemelor sociale, utilizarea
defectuoasa a resurselor umane).

Pentru informatii suplimentare:
Ilusca Daniel, Manager proiect
DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.
Numar de telefon: 0240/514.423
Adresa de e-mail: office@dinamic-construct.com
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