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CENTRAS Constanca organizeaza cursuri : "Scrierea proiectelor de finantare"
Concinutul _i metodele cursului sunt astfel alese încât, la terminarea acestuia, participancii s fie în situacia de a avea o
propunere concret de proiect pe care s o poat depune la un program de financare cu termen-limit apropiat.
Pentru ca participancii s dobândeasc nu numai cuno_tincele, ci _i competencele necesare scrierii altor proiecte pentru
programele de financare structurale, cursul va fi aplicativ, incluzând exercicii pe idei de proiect concrete, precum _i
consultanc din partea staff-ului CENTRAS Constanca.
Cursurile se adreseaz reprezentancilor ONG, reprezentancilor instituciilor publice, firmelor, cadrelor didactice,
consilierilor educativi/_colari, studencilor, voluntarilor, precum _i altor persoane interesate de aceast tematic.
Cursancii vor dobândi urmtoarele competence:
- Relacionarea între scopul _i obiectivele programelor de financare, pe de o parte, _i misiunea, obiectivele _i
metodele/serviciile aplicantului, pe de alt parte, astfel încât viitorul proiect s îndeplineasc criteriul de evaluare – relevanc;
- Organizarea procesului de elaborare a planului de proiect;
- Întocmirea corect a Matricei logice – documentul care sintetizeaz planul proiectului, astfel încât proiectul s fie bine punctat
la criteriile de evaluare privind claritatea scopului, obiectivelor, activitcilor, sustenabilitcii;
- Construirea unui buget echilibrat, astfel încât proiectul s fie bine punctat la criteriul de evaluare privind fezabilitatea _i
eficienca financiar;
- Alctuirea dosarului aplicaciei, astfel încât acesta s fie complet _i s nu fie respins din motive administrative.
Dupa efectuarea cursului, participantii pot solicita consultata din partea CENTRAS Constanta pentru finalizarea ideii de
proiect. Se va lucra individual cu fiecare solicitant in cadrul unor intalniri la sediul nostru. Pentru participantii din alte
localitati consultanta se poate acorda prin comunicare email.
Doritorii se pot inscrie la adresa de e-mail office@centras-constanta.ro sau la numr de fax: 0241522012.
Cursul va fi suscinut la sediul CENTRAS Constanca din Str. Cuza Voda Nr. 86A, Constanta, langa Politia Municipala
(unde se elibereaza buletinele) sau la sediul organizatiei dvs. in functie de numarul de participanti.
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