Fondurille Europene Postaderare - 14 ateliere de lucru regionale
Locul desfasurarii: Craiova si Baia MareCraiova, Baia Mare
Organizator: Global Services Group

Pentru perioada 10-18 aprilie 2008 sunt programate 2 ateliere de lucru Profinn " Fondurile
Europene Postaderare", Conceptual, atelierul de lucru se va desfasura pe durata a 2 zile, cu
participarea extraordinara a echipelor institutiilor administratiei centrale si locale implicate in
derularea fondurilor structurale si a expertilor din domeniul financiar bancar. Calendarul de
lucru cuprinde cate un atelier de lucru pentru Regiunile 4 Sud Vest Oltenia si 6 Nord Vest,
dupa cum urmeaza: - 10-11 Aprilie 2008 - Regiunea 4 Sud Vest Oltenia - Hotel Plaza,
Craiova. Termenul limita de inregistrare: 4 Aprilie 2008 - 17-18 Aprilie 2008 - Regiunea 6
Nord Vest - Hotel Mara, Baia Mare. Termenul limita de inregistrare: 11 Aprilie 2008
Obiective: 1. Identificarea, formularea si maturizarea concepului de proiect de interes local si
regional 2. Intelegerea conditiilor de eligibilitate a proiectelor cu finantare din fonduri
nerambursabile 3. Realizarea aranjamentelor institutionale, alocarea sarcinilor in cadrul
parteneriatelor, planificarea si organizarea achizitiilor publice in proiect 4. Asigurarea
legaturilor multiple intre cererea de finantare si documentele tehnice si economice de tip
suport 5. Determinarea intensitatii interventiei de tip grant in finantarea proiectelor 6.
Dezbateri privind aranjamentele financiare prin imprumuturi rambursabile in vederea
asigurarii cofinantarii proiectelor complexe 7. Dezvoltarea comunicarii institutionale interfata intre aplicanti si institutiile implicate in derularea fondurilor 8. Asumarea
managementului proiectului si monitorizarea responsabilitatilor Diploma de participare la
atelierul de lucru obtinuta de catre fiecare participant este recunoscuta de catre Federatia
Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania si Asociatia Comunelor
din Romania Inscrierea se face pe baza formularului de inregistrare disponibil pe
www.profinn.ro sau va poate fi pus la dispozitie de catre secretariatul evenimentului.
Organizatori: GLOBAL SERVICES GROUP SRL, prin departamentul PROFINN Evenimente
Speciale, in parteneriat cu Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia Municipiilor
din Romania si Asociatia Comunelor din Romania Partener: Raiffeisen Bank Parteneri
Media: Romania Libera, Euractiv, Curierul National, Bursa, Finantare.ro, News In, Ziare.ro,
PRwave, ClubAfaceri.ro, Newschannel.ro, Comunicatemedia.ro, Smart Financial.ro, Ghiseul
Bancar, Netclip Parteneri Media Locali: Ziarul Gorjului, Ziarul de Sud Vest, Gazeta de Cluj
Tel/fax: 021 348 35 40; 021 348 56 42 Mobil: 0722 547 801; 0723 96 14 96

Despre Global Services Group
Despre www.fib.ro
Food Industry Business reprezint? un proiect informatic ambi?ios, ini?iat de o echip? de

consultan?i tineri ?i profesionisti format? din economi?ti, statisticieni, ingineri cu preg?tire ?i
experien?? la nivel interna?ional ce au în?eles avantajele nete ale economiei bazat? pe
infrastructura Internet. Scopul s?u este de a promova firmele din domeniul industriei
alimentare, agriculturii ?i din domeniile conexe, prin intermediul târgului virtual www.fib.ro
Pentru acest proiect au fost instrui?i reprezentan?i în teritoriu - "Multipliers" - ce acoper?
zonele Bucure?ti, Sectorul Agricol Ilfov, Buz?u, Cluj, Gala?i, Br?ila, Constan?a, Tulcea, iar
pentru aplica?ia de web sunt mobiliza?i în permanen?? 7-9 consultan?i: economi?ti,
statisticieni, ingineri cu preg?tire ?i experien?? la nivel interna?ional. Planurile de viitor
includ extinderea activit??ii prin deschiderea de sucursale în Ia?i ?i alte ora?e, precum ?i
continuarea perfect?rii parteneriatelor de lung? durat? cu actorii de calibru ce activeaz? în
aceea?i zon? de interes: asociaîii patronale, institu?ii de cercetare ?i înv???mânt agricol ?i
silvic, asocia?ii de fermieri, ONG cu profil agricol.
Participare: Intrare libera
Tel/fax: 021 348 35 40; 021 348 56 42
Mobil: 0722 547 801
office@profinn.ro
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