AP
3 – Locuri de muncă pentru toți
Denumire apel Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării
Cod apel
POCU/410/3/14/

Lista finala
finală aa proiectelor
proiectelor selectate
selectate
Lista

Nr.
crt.

1

2

Cod
proiect

125759

126311

Solicitant

INTRATEST S.A.

Titlu proiect

Adresa solicitant

Sunt OKupat măsuri
personalizate și
integrate
pentru
creșterea
ocupării
șomerilor și a
Municipiul București,
persoanelor
România, Str. Ramnicu
inactive, a
Vâlcea nr. Nr.30,
persoanelor din județul Bucuresti, cod
mediul rural și a
postal, România
cetațenilor
români
aparținând
minorității roma
de pe
teritoriul ITI
Delta Dunării

Ocupare
sustenabilă a
forței de muncă Municipiul Constanța,
prin
România, Str. BLD
programe de
FERDINAND nr. 32A,
ASOCIAȚIA "NOUL VAL"
formare
județul Constanța, cod
individualizate
poștal 900675,
din
România
teritoriul ITI
Delta Dunării.

Categorie Beneficiar

întreprindere mică

organism neguvernametal
nonprofit (persoana juridică
de drept privat fără scop
patrimonial)

Regiune/Județ

București
Ilfov/București

SudEst/Constanța

Punctaj

89

86

Obiectiv specific

Cresterea
ocuparii
somerilor si a
persoanelor
inactive, cu
accent pe
somerii de lunga
durata, lucratorii
varstnici
(55-64 ani),
persoanelor cu
dizabilitati,
persoanelor cu
nivel redus de
educatie.

Dezvoltarea si
implementarea
unui sistem de
management si
control
performant al
proiectului prin
monitorizarea
continua a
rezultatelor
obtinute, in
vederea
maximizarii
impactului
proiectului
asupra grupului
tinta vizat
precum si
asigurarea
vizibilitatii
finantatorului si
a activitatilor

Obiectivul
general al
proiectului
Obiectivul
general al
proiectului
consta in
imbunatatirea
nivelului de
competente si
cresterea
sanselor de
ocupare pentru
un
numar de 210
someri si
persoane
inactive [cu
accent pe
somerii de lunga
durata,
lucratorii
varstnici (55-64
ani), persoanele
cu dizabilitati,
Obiectivul
general al
proiectului
consta in accesul
la locuri de
munca pentru
persoanele
aflate in
cautarea unui
loc de munca si
pentru
persoanele
inactive, inclusiv
pentru somerii
de lunga durata
si pentru
persoanele cu
sanse mici de
angajare,
cresterea
ocuparii
somerilor
Total Lei
Total Euro

1 = 2+5

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)
2 = 3+4

3 201 774.54

3 041 685.53

2 585 432.78

456 252.75

160 089.01

2 537 245.89

2 478 449.55

2 106 682.12

371 767.43

58 796.34

5 739 020.43
1 235 712.69

5 520 135.08
1 188 582.80

4 692 114.90
1 010 295.39

828 020.18
178 287.40

218 885.35
47 129.89

Buget total
eligibil

Buget (UE)

Buget de stat
(BS)

Contributie
proprie
beneficiar

3

4

5

