Elaborarea Proiectelor cu Finantare Europeana (editia a II-a)
Locul desfasurarii: Bucuresti
Organizator: Schuman Consulting

25 - 27 iunie 2008, Bucuresti [Pentru informatii suplimentare si inscriere,
vizitati-ne pe web la www.schuman.ro sau contactati-ne la numarul de
telefon 0744 305 593] Schuman Consulting, companie specializata in
servicii de consultanta si training pentru accesarea fondurilor UE, are
placerea de a va invita sa participati la cursul de instruire Elaborarea
proiectelor cu finantare europeana. Cursul nostru condenseaza, in numai 3
zile, un pachet de 3 beneficii concrete pentru participanti: o Informare
completa si detaliata: totul despre programele de finantare, cadrul
institutional, legislatia la zi, etapele pregatirii si managementului unui
proiect. o Expertiza autorizata: consiliere si sfaturi de la experti din cadrul
institutiilor publice de resort. o Sesiuni interactive/analize individuale:
prezentare si evaluare de studii de caz, proiecte de succes deja
implementate, exercitii de grup, analiza individuala a proiectelor si
propunerilor participantilor. Cursul se adreseaza, in egala masura: o
Autoritatilor publice locale o Societatilor comerciale o Intreprinderilor
nou-infiintate o Producatorilor agricoli o ONG-urilor o Persoanelor fizice
interesate de pornirea unei afaceri Programul va fi sustinut de traineri
seniori ai Schuman Consulting, cu participarea unor experti ai institutiilor
publice responsabile cu Managementul Programelor de Finantare. In plus,
participantii la curs vor beneficia de doua luni de consiliere gratuita din
partea consultantilor Schuman, ce include un serviciu de notificare in timp
real asupra oricaror modificari ale cadrului legislativ si institutional relevant.
Taxa de participare va fi rambursata complet participantilor care aleg serviciile noastre
de consultanta. Taxa de participare pentru acest modul este de 800 RON (fara TVA).
Aceasta acopera costurile de organizare, onorariile lectorilor invitati, suportul de curs in
format electronic si tiparit, pauzele de cafea si mesele de pranz. Oferim un discount de
15% din pretul cursului participantilor care confirma participarea pana la 18 iunie 2008!
Schuman Consulting Str. Thomas Masaryk 1 Sector 2, Bucuresti 021 313 33 60 0744 305
593 office@schuman.ro

Despre Schuman Consulting
Schuman Consulting este o firm? specializat? în conceperea ?i implementarea proiectelor
finan?ate de fondurile structurale ?i de coeziune alocate de Uniunea European? pentru
România.

Am luat fiin?? în 2008, din ini?iativa unui grup de profesioni?ti cu experien?? în
managementul proiectelor de dezvoltare. Echipa noastr? este format? din exper?i
consultan?i ?i traineri pe fonduri structurale, speciali?ti în proiecte de dezvoltare
interna?ional? ?i profesioni?ti din domeniul dezvolt?rii durabile.
Expertiza echipei noastre se reflect? în rezultatele ob?inute de asocia?ii Schuman. Vorbim
aici despre participarea la elaborarea de proiecte de dezvoltare în SUA ?i Europa de Vest,
de colabor?ri de succes al?turi de Comisia European?, sau de programe dezvoltate în
cadrul Organiza?iei Na?iunilor Unite. Experien?a interna?ional? ne permite s? lucr?m la cele
mai înalte standarde de excelen?? profesional?.
Cunoa?tem în detaliu cadrul institu?ional ?i principiile opera?ionale ale institu?iilor
europene, precum ?i ale autorit??ilor administra?iei publice centrale ?i locale din România.
Suntem la curent cu ultimele nout??i în cadrul legislativ ?i institu?ional, ?i ne afl?m în
permanent contact cu institu?iile publice abilitate cu gestionarea fondurilor UE.
Participare: Intrare libera
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