Dezvoltarea capacitatii sectorului ONG de formulare a politicilor publice in vederea optimizarii
procesului de implementare a Programelor Operationale finantate prin fondurile europene
structurale si de investitii (FESI) 2014-2020, Cod SIPOCA/SMIS2014 161/111446

Beneficiar: ASOCIATIA CONSULTANTILOR DIN ROMANIA PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
Scopul proiectului este cresterea capacitatii administrative a ACRAFE in vederea elaborarii unei politici publice
cu impact asupra optimizarii procedurilor de lucru existente la nivelul institutiilor implicate in coordonarea,
gestionarea si controlul fondurilor ESI 2014-2020, integrata in mod coerent in politicile existente si care sa
contribuie la imbunatatirea si accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor europene in Romania.
Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:
•

imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor a 100 reprezentanti ai ACRAFE, prin organizarea de sesiuni de
instruire in domenii care sa le asigure o capacitate crescuta de implicare in procesul de formulare si
promovare de politici publice alternative in domeniul fondurilor europene;

•

Consolidarea capacitatii membrilor ACRAFE de a elabora si promova o politica publica alternativa la
politicile publice initiate de Guvern cu privire la simplificarea, uniformizarea si armonizarea procedurilor
de lucru de la nivelul institutiilor implicate in coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI 20142020.

Principalele rezultate asteptate ale proiectului sunt:
 R1 - Personal ACRAFE instruit pe teme specifice – politici publice si management si planificare strategica
 R2 - Analiza diagnoza institutionala aprofundata necesara pentru fundamentarea propunerii de politica
publica elaborate
 R3 - Politica publica alternativa in domeniul coordonarii, gestionarii si controlul fondurilor ESI 2014-2020
elaborata
 R4 - Politica publica alternativa in domeniul coordonarii, gestionarii si controlul fondurilor ESI 20142020, promovata si acceptata
Proiectul are o durata de implementare de 16 luni si se va desfasura in perioada 16.07.2018 – 15.11.2019
Valoarea totala a proiectului este de 996.883,30 lei, din care:
-

976.945,63 lei valoare eligibila nerambursabila
19.937,67 lei cofinantarea beneficiarului

Competenta face diferenta!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa
cofinantat de Uniunea Europeana, din Fondul Social European

