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PODCA 2007-2013: final de proiect privind promovarea programului
Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice anunţă încheierea proiectului „Suport pentru realizarea
activităţilor de comunicare şi promovare a PO DCA” la data de 31.12.2015. Derulat prin axa prioritară
3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.2 Sprijin pentru activitățile de comunicare și promovare ale PO DCA,
proiectul a avut ca obiectiv general să dezvolte un sistem eficient de promovare a programului, prin
diseminarea informațiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbției fondurilor.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 9.920.000 lei, din care:
 8.432.000 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă FSE;
 1.488.000 lei – cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 0 lei valoarea neeligibilă a proiectului.
La sfârșitul anului 2015, gradul de absorbție pentru acest program era de 89,12%, nivelul estimat la
finalizarea tuturor procedurilor de plată (16 mai 2016) fiind de 95%.
Scopul proiectului a constat în a contribui în mod eficient la dezvoltarea unui sistem de promovare și
informare a potențialilor beneficiari, a beneficiarilor cu privire la PO DCA și în a îmbunătăți
activitățile de comunicare ale Autorității de Management pentru Programului Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de beneficiarii PO DCA, personalul AM PODCA,
potențialii beneficiari, publicul larg.
Principalele activităţi ale proiectului au fost reprezentate de: asigurarea de servicii de web design
necesare site-ului AM PO DCA, organizarea de evenimente de comunicare și instruire, asigurarea de
servicii de publicitate și activități de comunicare.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 43 de luni, în perioada 01.06.2012 – 31.12.2015, locul de
desfăşurare al proiectului fiind sediul AM PO DCA din Bucureşti.
Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:
 Actualizarea și îmbunătățirea paginii web a AM PODCA;
 Organizarea a 5 evenimente majore de comunicare pentru AM PO DCA, pe parcursul anilor
2012-2015;
 Organizarea de sesiuni de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari PO DCA;
 Organizarea de sesiuni de formare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari PO DCA pe teme
precum achiziții publice, management de proiect, expert accesare fonduri structurale;





Organizarea unei campanii de informare tip caravană pentru beneficiarii şi potenţialii
beneficiari PODCA;
Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul AM PO DCA în domeniul relațiilor publice
și comunicării;
Achiziționarea de obiecte și materiale promoționale.
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