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Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Avem deosebita plăcere de a vă invita la Cursul Acreditat:

EVALUATOR PROIECTE - cod COR 241263

Cursul îşi propune să pregătească specialişti în evaluarea propunerilor de proiecte finanţate cu

precădere din Instrumente Structurale, fără însă a se limita la acestea.

Cursul Acreditat va avea loc în Bucureşti, în perioada 11-13 August, între orele 17:00 – 21:00.

Cui se adresează cursul?:

Acelor persoane care vor să acumuleze competenţe de evaluator, cu accent pe proiectele

finanţate din fondurile structurale

Experţilor din domeniile ce ţin de accesarea fondurilor structurale şi de coeziune europene

Consultanţilor din domeniul managementului de proiect

Specialiştilor in elaborarea şi scrierea de proiecte

Dar şi altor persoane pentru care acest domeniu, al evaluarii proiectelor, prezintă interes

Compenţe dobândite în urma absolvirii cursului:

1. Pregătirea personală pentru evaluare

2. Organizarea procesului de evaluare a propunerilor de proiect

3. Evaluarea propunerii de proiect

4. Validarea evaluării

5. Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte

Beneficii:

Aspectele practice şi lucrul direct cu formatorul, care vă asigură sprijin şi feedback, atât pe

durata alocată teoriei, cât mai ales în perioada de practică

Analiza mai multor tipuri de propuneri de proiecte (de la Fondul ONG la POSDRU, POR,

POSCCE, PNDR şi PODCA, printre altele)

O mai mare conştienţă privind elaborarea propunerilor de proiecte (cu alte cuvinte, veţi deveni şi

scriitori mai buni)

O mai mare expunere profesională şi networking, în cadrul grupei voastre, dar şi cu alte grupe

de cursanţi
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VINO SĂ AFLI ULTIMELE NOUTĂŢI ÎN MATERIE DE EVALUARE PROIECTE.
ÎNSCRIE-TE ACUM LA 0755 111 051

Investiţie: 840 RON / participant

Reduceri: 15% pentru înscrieri realizate până Luni, 4 August

+ 10% pentru 3 sau mai multe persoane din cadrul aceleaşi companii. 

ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST AVEŢI POSIBILITATEA DE A PLĂTI ÎN RATE DE PÂNĂ LA 12 LUNI

PRIN CARD AVANTAJ SAU BONUS CARD.

Cursul este organizat în parteneriat cu o companie privată specializată în furnizarea de cursuri de

formare profesională pentru adulţi. Din anul 2011 firma a fost autorizată de CNFPA (ANC) ca

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ. Trainerii sunt persoane cu experienţă în domeniu de

peste 5 ani. Pană în prezent au specializat un număr de peste 1.000 de persoane din diverse domenii

de activitate cum ar fi: RAIFFEISEN, Marfin Leasing, Omniasig, Vodafone, Teleperformance,

METASERV, Muzeul Hărţilor si Cărţilor vechi, Universitatea Bucureşti, Senatul României,

POLITEHNICA Bucureşti, Volksbank, Banc Post, Procredit Bank, Electrotehnica etc.
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