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 - Regiune mai dezvoltată

Cod apel

POCU/299/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6

Lista finală a proiectelor aprobate
Evaluare tehnico-financiara

Nr. crit. Cod proiect

1

2

Solicitant

UNIVERSITATEA DE STIINTE
120760 AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA

121714

ASOCIATIA COLEGIUL DE
ADMINISTRATIE

Titlu

Susținerea îmbunătățirii nivelului de competențe și de
calificare a șomerilor, a persoanelor inactive, a
persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul
rural, din Regiunea București-Ilfov, prin facilitarea
participării acestora la activități și măsuri integrate,
inovatoare și personalizate, în vederea facilitării și
inserției pe piața muncii – “FORMARE, CERTIFICARE ȘI
OCUPARE (MORE)”

Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive,
prin furnizarea masurilor de ocupare integrate in
regiunea Bucuresti-Ilfov - NEGOTIUM

Adresa solicitant

Categorie
Beneficiar

Regiune/
Județ

Municipiul Bucuresti, România, B-dul. Instituție de
Regiunea
Marasti nr. 59, judetul Bucuresti, cod învățământ
Bucuresti postal 011464, România
superior de stat
Ilfov
acreditată

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Coralilor nr. 63, et. parter, ap. cam
2, județul Bucuresti, cod postal
013326, România

ONG

Regiunea
Bucuresti Ilfov

Punctaj

97

86

Obiectiv
specific

Contributie UE

Contributie nationala
( BS)

Total AFN

3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6

Sustinerea si facilitarea accesului
persoanelor somere si inactive, a
persoanelor de etnie roma si a
persoanelor din mediul rural, din
Regiunea Bucuresti-Ilfov, la masuri si
interventii integrate, active,
inovative, profesionale si
personalizate de ocupare, in vederea
dobandirii unor noi cunostinte,
competente si aptitudini de munca,
avand ca scop cresterea gradului de
ocupare in randul acestora

4,455,463.42

1,032,120.64

5,487,584.06

3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6

Cresterea gradului de ocupare in
randul persoanelor somere si inactive,
a persoanelor de etnie
roma si a persoanelor din mediul
rural, din Regiunea Bucuresti-Ilfov,
prin facilitarea accesului si a
participarii acestora la activitati,
instrumente, masuri si interventii
integrate, active, inovative,
profesionale si personalizate de
ocupare a fortei de munca, cu scopul
imbunatatirii competentelor acestora,
in corelare cu cerintele actuale ale
pietei muncii.

4,455,474.90

1,113,868.72

5,569,343.62

Obiectivul general al proiectului

Total LEI
Total EURO

8,910,938.32
1,918,806.70

2,145,989.36
462,099.35

11,056,927.68
2,380,906.05

