From: FRDS Iasi [mailto:frdsiasi@yahoo.com]
Sent: Thursday, February 21, 2019 1:09 PM
To: cjmures@cjmures.ro
Subject: Seminar informtiv Apel ”ACCES LA FINANTARE”, Granturile SEE si NORVEGIENE, 27
februarie 2019, la Cluj Napoca,
Catre: Consiliul Judetean MURES
In atentia Domnului Presedinte

Buna ziua,
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locala,
reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si
Norvegiene 2014-2021, organizeaza in data de 27 februarie 2019, la Cluj Napoca, Centrul de Cultură
Urbană Cluj-Napoca – Casino din Parcul Central, incepand cu ora 10:00, un seminar informativ
regional adresat entitatilor din Regiunile de Dezvoltare Vest, Nord Vest si Centru, interesate sa
depuna proiecte in cadrul schemei de granturi mici „Acces la finantare” lansata in luna februarie 2019
in care aplicanti eligibili sunt autorităţi ale administraţiei publice locale la nivel de unităţi administrativteritoriale (commune, oraşe (inclusiv municipii), judeţe) obiectivul general al schemei de grant fiind
acela de creștere a capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor
prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea
sărăciei în comunități sărace, izolate/marginalizate.
Evenimentul isi propune sa ofere participantilor informatii specifice privind conditiile de finantare a
proiectelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul schemei de granturi lansate.
Mentionam ca niciun cost aferent participarii la eveniment nu este suportat de organizatori.
In contextul interesului autoritatilor administratiei publice locale de accesare a acestor fonduri, va
adresam rugamintea de a sustine actiunea FRDS prin diseminarea anuntului in randul comunelor din
judetul MURES.

Persoanele interesate sa participe la seminarul informativ o pot face completand formularul on line de
la urmatoarea adresa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_OpZvCuaXyxNL1xy1pokuy5E4KXA7uyqQMrREAVX5
BSXIfQ/viewform
---------------------------------Implementat in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din
Norvegia, Programul ”Dezvoltare locala" are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzand cofinantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).
Inscriindu-se in eforturile Granturilor SEE si Norvegiene de a combate saracia si excluziunea sociala,
prin dezvoltarea de comunitati puternice si incluzive, Programul ”Dezvoltare locala" urmareste ca, prin
proiectele finantate, sa contribuie la cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre
grupurile dezavantajate, a incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc si a romilor, sa
dezvolte capacitatea administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv
sa sprijine punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in
Romania.

Cu stima,

Stefan Dabu
Specialist Comunicare si Promovare
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Tel: 021/315.34.40
sdabu@frds.ro<mailto:sdabu@frds.ro>
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