AGENDA
-de curs-

Orar Ziua 1 Conţinutul sesiunilor
9:00 – 18:15
Sesiunea I:
Secvenţă introductivă
Prezentarea formatorului şi a cursanţilor
Aşteptările participanţilor
Prezentarea obiectivelor şi a agendei cursului
I.1 Scopul intervenţiei UE în România
- Principiile şi cadrul de intervenţie a Fondurilor Structurale: FEDR, FSE, FC
– Prezentarea şi înţelegerea Programelor Operaţionale

–
Pauză: 15’
Sesiunea II:
II.1 Tipuri de proiecte
- Definirea în context a ideii de proiect
- Arborele problemelor, analiza SWOT organizaţională şi / sau scanarea cererii
- Arborele obiectivelor
– Integrarea strategică a ideii de proiect la nivel local, regional şi / sau sectorial
–
II.2 Ciclul de Viaţă al Proiectelor europene (PCM)
- Etape în ciclul de viaţă al proiectelor
- Acoperirea unei nevoi / soluţionarea unei probleme şi / sau acoperirea unei cereri /
fructificarea unei oportunităţi
Sesiunea III:
III.1 Pregătirea elaborării unui proiect
– Abordarea grupurilor interesate
– Matricea caracteristicilor grupurilor interesate
III.2 Eligibilitatea solicitantului, activităţilor, cheltuielilor, grupului ţintă
– Cerinţele finanţatorului
– Aspecte specifice privind eligibilitatea
Identificarea şi stabilirea parteneriatelor
Activitate practică
Feedback-ul zilei

Ziua 2
9:00 - 18:15
Sesiunea IV:
IV.1 Identificarea şi gestionarea riscurilor

–

Identificarea riscurilor şi tehnici de reducere a acestora

IV.2 Înţelegerea bugetului
- Modelul Intrări – Ieşiri pentru estimarea necesarului de resurse aferente activităţilor
- Alocarea şi programarea resurselor
Expert Accesare Fonduri Europene
Pagina 2 din 3

–

Estimarea costurilor şi elaborarea bugetului
IV.3 Activitate practică

Sesiunea V:
- Recapitularea zilei 1 şi 2
V.1 Identificarea problemelor de protecţia mediului, aplicarea normelor de sănătate şi
securitate în muncă, menţinerea unor relaţii de muncă eficace
- Prezentarea temelor orizontale: dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, ocuparea forşei
de muncă
V.2 Listarea documentelor necesare scrierii proiectului
- Prezentarea structurii şi necesităţii documentelor suport: studiul de fezabilitate, planul
de afaceri, planul de marketing
V.3 Activitate practică
Pauză: 15’
11:15 -13:15
Sesiunea VI:
VI.1 Elaborarea şi scrierea proiectului – abordarea practică
- Trecere în revistă a capitolelor cererii de finanţare
- Justificarea şi contextul proiectului
VI. Activitate practică
Ziua 3
9:00 – 18:15
Sesiunea VII:
VII.1 Elaborarea şi scrierea proiectului – abordarea practică
- Planificarea proiectului – desfăşurarea în timp
- Diagrama Gantt şi planificarea activităţilor
– Rezolvarea problemelor ce pot apărea în cadrul unui proiect
VII.2 Activitate practică
Sesiunea VIII:
VIII.1 Elaborarea şi scrierea proiectului – abordarea practică
- Procesul de achiziţii publice
- Monitorizarea proiectului prin indicatori
- Reguli privind informarea şi publicitatea
– Calitatea proiectului
VIII.2 Sustenabilitatea proiectului
- Proprietatea asupra rezultatelor
– Suportabilitatea costurilor operaţionale
VIII.3 Studiu de caz
IX.1 Elaborarea şi scrierea proiectului – verificarea proiectului cu grila de evaluare
- Procesul de selecţie şi legătura cu evaluarea la nivel de program
– Utilizarea grilei de selecţie pentru auto-evaluarea proiectului
IX.2 Activitate practică
Pauză: 15’

Sesiunea X:
X.1 Recapitulare
- Conceptele cheie în procesul de trecere de la ideea la proiect
- Schema logică în etapa de pregătire a cererii de finanţare, în etapa de evaluare şi în
etapa de implementare
X.2 Activitate practică
Sesiunea XI:
XI.1 Studiu de caz
- Identificarea legăturilor cu instrumentele şi analizele dezvoltate pentru proiect
– Cele mai frecvente greşeli în pregătirea proiectului şi depunerea cererii de finanţare

–

Secvenţă finală
Concluzii şi recomandări
Sfârşitul cursului

