DESCRIERE PROIECT
„Fondurile europene pe înţelesul tuturor”,
cod proiect MySMIS 120207, D.F. nr. 1.2.077 din 06.06.2019

În luna iunie 2019 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul
„Fondurile europene pe înţelesul tuturor”, cod proiect 1.2.077, MySMIS 120207, cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Întarirea capacitații
beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor
privind aceste fonduri.
Obiectivul general al proiectului: promovarea și diseminarea coordonată la nivel național și regional
a informațiilor referitoare la oportunitățile de finanțare (Axe prioritare, obiective specifice, apeluri
de proiecte) din fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Realizarea unei campanii de publicitate la nivel național și regional, constituită din spoturi animate
3D difuzate prin TV și media sociale, cu privire la oportunitățile de finanțare din Fondurile Europene
Structurale și de Investiții 2014 — 2020 (FESI);
- Creșterea notorietății Fondurilor ESI și informarea tuturor categoriilor de potențiali beneficiari sau
de public țintă al proiectelor referitoare la oportunitățile de finanțare sau de dezvoltare disponibile
din FEDR, FSE și FC la nivelul României.
Beneficiar: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
INSTRUMENTE STRUCTURALE

EUROPENE – SERVICIUL COMUNICARE

Rezultate prevăzute ale proiectului:
- Un concept creativ de comunicare;
- 44 de spoturi video realizate și difuzate pe 3 posturi TV cu acoperire națională, precum și promovate
pe conturile oficiale de Facebook și Youtube ale MIPE;
- Pliante produse și distribuite către publicul țintă al proiectului.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 6.342.814,45 lei, din care 5.375.351,98 lei reprezintă
asistența financiară nerambursabilă din FEDR.
Durata proiect: 46 de luni, respectiv de la data 01.01.2018 până la data 29.10.2021.
Date de contact: Valentin Barbu – manager proiect, e-mail: contact.minister@mfe.gov.ro
“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Asistență Tehnică 2014 - 2020”

