16.09.2020

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT
„Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a POAD
2014-2020”, Cod proiect My SMIS 118216 D.F. nr. 53991/DGPECU/24.07.2018

În luna mai 2020 s-au încheiat activitățile de implementare ale proiectului „Servicii de organizare
evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a POAD 2014-2020”, Cod proiect
My SMIS 118216 D.F. nr. 53991/DGPECU/24.07.2018, proiect cofinanțat din Fondul de ajutor
european pentru cele mai defavorizate persoane prin POAD 2014-2020, Operațiunea - Asistență
Tehnică, Componenta 1 - Asistență Tehnică POAD.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 45 de luni, respectiv de la data de 14 septembrie 2016 până
la data de 13 mai 2020.
Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea condițiilor pentru organizarea de evenimente,
reuniuni etc., MFE având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare
nerambursabile alocate României.
Obiectivul specific al proiectului a constat în achiziționarea de servicii pentru organizarea de
reuniuni anuale, grupuri de lucru, întâlniri cu beneficiarii etc., care pot include servicii pentru
asigurarea transportului, cazării, mesei, organizarea pauzelor de cafea, servicii de interpretariat și
traducere simultană, închirierea sălilor pentru evenimente precum și amenajarea acestora în scopul
desfășurării optime a evenimentelor. De asemenea, au fost incluse livrări de produse (tipărituri și
materiale promoționale) necesare organizării evenimentelor.
Beneficiar: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate:
•

organizarea a 2 evenimente, în vederea îmbunătățirii capacității AM POAD de a gestiona și
implementa în mod eficient și eficace Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate.

Valoarea totală, precum și valoarea eligibilă a proiectului a fost de 287.952,60 lei, din care
244.759,71 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FEAD.
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul acestui proiect a fost de 26.325,02 lei,
din care valoarea de 22.376,27 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FEAD.

“Proiect cofinanţat din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane prin
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020”

