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COMUNICAT DE PRESĂ

Autoritatea

de

Management

pentru

Programul

Operațional

”Dezvoltarea

Capacității

Administrative” implementează proiectul ” Suport pentru realizarea activităţilor de comunicare
şi promovare a PO DCA”, cod SMIS 40779.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin axa prioritară 3 – Asistență tehnică a
Programului Operațional ”Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013 (PODCA), domeniul
major de intervenție 3.2. Sprijin pentru activităţile de comunicare şi promovare ale PO DCA.
Valoarea totală a proiectului este de 3.720.000,00 lei cu TVA, valoarea totală eligibilă a proiectului
fiind de 3.720.000,00 lei, din care 3.162.000,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă
FSE, iar 558.000,00 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.
Scopul proiectului este de a contribui în mod eficient la dezvoltarea unui sistem de promovare şi
informare a potenţialilor beneficiari, a beneficiarilor cu privire la PODCA şi de a îmbunătăţi
activităţile de comunicare ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii Administrative" (AM PODCA).
Proiectul își propune să sprijine activităţile derulate de Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin intermediul Unităţii de
Comunicare SMIS și IT, activităţi menite să asigure o vizibilitate cât mai mare Programului
Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative", astfel încât beneficiarii programului să
dețină informaţii detaliate şi prezentate într-o forma cât mai atrăgătoare care, să constituie un
ajutor, un sprijin în implementarea cu succes a proiectelor finanțate din PO DCA, să acorde
asistență în elaborarea cererilor de rambursare, precum și a rapoartelor de progres.
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Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) prin diseminarea
informaţiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor gestionate
de către AMPODCA.
Prin implementarea acestui proiect se vor organiza seminarii şi caravane de informare pentru
beneficiarii şi potenţialii beneficiari PODCA, se vor realiza obiecte promoţionale şi materiale
informative

destinate

beneficiarilor,

se

va

face

redesign-ul

paginii

de

internet

www.fonduriadministratie.ro şi se vor face instruiri în vederea îmbunătăţirii capacităţii de
comunicare a angajaţilor din AMPODCA.

Persoana de contact:
Costin Dragne, responsabil de proiect, telefon 021.314.39.29 şi 021.303.70.80 int.11115,
amdca@mai.gov.ro

