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 Monitorizarea surselor de finanțare 
Data: 29.11.2019 

 

In vederea depunerii unui proiect finanţat din fonduri europene vă informăm următoarele: 

 

Nr. 

crt 

  

1 Program de finanțare PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
 Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe  
Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal 
la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de 
vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, 
actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor 
forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, 
inclusiv prin orientare profesională și prin validarea 
competențelor dobândite  

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-

document/25560    

 

2 Valoare grant În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, 

valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 

1.000.000 euro.  

3 Contribuția beneficiarului 2%  

 

4 Termen limită Data lansare: 4 OCTOMBRIE 2019, ORA 16.00 

Data inchidere 31 DECEMBRIE 2019, ORA 16.00. 

5 Durata proiectului maximum 24 luni. 

6 Solicitanți eligibili Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale 

cu personalitate juridică; 

 Organizații sindicale; 

 Organizații patronale; 

 Asociații profesionale; 

 Centre publice sau private de validare/certificare a 

învățării anterioare; 

 Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 

 Furnizori de servicii de consiliere și orientare 

profesională/ pentru carieră; 

 Camere de comerț, industrie și agricultură; 

 ONG-uri. 

7 Grup țintă În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul 

țintă cuprinde angajați (inclusiv PFA și întreprinderi 

individuale), în special cu nivel scăzut de calificare sau 

nu, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din 

mediul rural defavorizat. 

8 Activități eligibile Activitatea 1 - Acțiuni de consiliere profesională și 

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/25560
https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/25560
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tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea 

participării la programele de FPC; 

Activitatea 2 - Sprijin pentru participarea la programele 

de FPC prin măsuri integrate și flexibile; 

Activitatea 3 - Acțiuni de evaluare, recunoaștere și 

validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte 

non-formale și informale; 

Activitatea 4 - Organizarea de campanii/acțiuni de 

informare și conștientizare pentru promovarea 

importanței formării profesionale și participării la 

programele de FPC;  

Activitatea 5 - Alte acțiuni inovative pentru creșterea 

participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional 

individualizat, inclusiv prin activități de cooperare 

transnațională și transfer de bune practici. 

9 Parteneri eligibili  Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete 

Sectoriale cu personalitate juridică; 

 Organizații sindicale; 

 Organizații patronale; 

 Asociații profesionale; 

 Centre publice sau private de validare/certificare a 

învățării anterioare; 

 Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați, 

 Furnizori de servicii de consiliere și orientare 

profesională/ pentru carieră; 

 Camere de comerț, industrie și agricultură; 

 ONG-uri. 

10 FDER  

10% 

 

11 Observații  

   

 

 

 


