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Invata cum sa identifici programe de finantare pentru afacerea ta sau pentru
organizatia din care faci parte, cum sa scrii un proiect, cum sa iti maresti
sansele pentru a obtine finanatare, cum sa realizezi in mod profesionist cereri
de finantare, planuri de afaceri, memorii justificative si alte documente
specifice finantarilor UE.
Diploma de Expert Accesare Fonduri Europene te poate ajuta sa iti dezvolti
cariera si sa valorifici noi oportunitati.

curs expert accesare fonduri europene

Nu banii iti aduc siguranta. Siguranta ti-o poate da
doar un bagaj valoros de cunostinte, experienta si
abilitati.
Henry Ford
In conditiile in care Romania are alocate zeci de miliarde de euro - finantare
nerambursabila, pentru dezvoltarea tuturor ariilor societatii si avand in vedere
contributia evidenta a fondurilor europene la dezvoltarea economica, sociala si
culturala a Romaniei, incepand cu perioada de preaderare, pentru perioada 20142020 apare o noua oportunitate de dezvoltare profesionala si financiara.

Avantajele absolvirii unui
Curs acreditat de Expert Accesare Fonduri Europene
Absolvirea cursului de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene,
cod COR 241948, este concretizat in primirea unei diplome recunoscute de Ministerul
Muncii si Ministerul Educatiei.
Diploma iti ofera posibilitatea sa obții un post in companii de consultanta sau in
structuri ale autoritatilor publice implicate in gestionarea fondurilor europene.
Urmand cursul de expert accesare fonduri europene vei invata:
* cum sa identifici programe si surse de finantare specifice nevoii afacerii
tale/companiei/organizatiei pe care o reprezinti
* cum sa redactezi proiecte si cereri de finantare
* ce contine un proiect si caror aspecte trebuie sa le acordam atentie deosebita
* cum sa realizezi un plan de afaceri, memoriu justificativ si alte anexe specifice unei
cereri de finantare
* cum se evalueaza proiectele, ce greseli trebuie sa eviti si cum sa iti maresti sansele
pentru a obtine finantare nerambursabila.
Cursul de adreseaza:
* IMM-urilor – atat coordonatorilor, cat si asistentilor de proiecte
* tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale
* care doresc sa lucreze in domeniul proiectelor cu finantare europeană
* reprezentantilor institutiilor publice locale si centrale
Cursul este organizat de:
Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere
www.edu-fonduri.ro
www.emediere.ro
Avantajele cursului organizat de Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere
* profesionalismul formatorilor
* cursul se axeaza pe aplicatii practice si exemple concrete
* cursantii vor primi modele de proiecte depuse si finantate pe diverse Programe
Operationale
* incurajam comunicarea si colaborarea ulterioara absolvirii cursului
* locatia de desfasurare a cursurilor dispune de toate facilitatile moderne de livrare a
cursurilor.
Despre Camera de Arbitraj si Mediere
Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere are o experienta vasta in livrarea de cursuri de
formare initiala, fomare continua in urmatoarele domenii: Mediere, Arbitraj, Accesarea
Fondurilor Europene, Management, Formare de formatori, Competente
antreprenoriale si Resurse Umane. Echipa noastra este formata din 10 angajati si
peste 10 colaboratori, recrutati si formati sub indrumarea atenta a Domnului Coste
Stefan - un model desavarsit de profesionalism, o personalitate care si-a inceput

cariera si se remarca in domeniul juridic, in domeniul formarii profesionale, in
domeniul dezvoltarii personale si a culturii antreprenoriale.
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