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FINALIZAREA PROIECTULUI
Academia de Training și Antreprenoriat – Excelență și Performanță
prin Oameni
POCU/227/3/8/118179

Federația Agricultorilor de Munte – Sector Economic Vatra Dornei (FAMD), în
calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „Academia de
Training și Antreprenoriat – Excelență și Performanță prin Oameni”,
POCU/227/3/8/118179, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020).
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, fiind cuprinsă între
15.05.2018 – 14.05.2019, în regiunea de dezvoltare Nord-Est. Valoarea totală
nerambursabilă a proiectului a fost de 1,752,915.44 Lei.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea cu 405 persoane a numărului de
angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc., standard
de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în
vederea adaptării activității lor la dinamica sectoarelor economice cu potențial
competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020.
Rezultatele obținute prin proiect au contribuit la atingerea obiectivului specific 3.8
al POCU 2014-2020, sprijinind dezvoltarea ablităților, competențelor și
cunoștințelor unui număr de 405 persoane din grupul țintă - manageri, angajati din
departamentul de resurse umane și antreprenori.
Astfel aceștia pot să raspundă nevoilor de creștere ale întreprinderilor din
sectoarele economice cu potential competitiv în care sunt angajați, pentru a spori
valoarea adaugata a acestora sau a susține activitatea pe termen mediu, printr-o
îmbunătățire a competitivității prin inovare și dezvoltarea pieței.
De asemenea, prin proiect am susținut introducerea de sisteme instrumente,
metode, practici etc. standard de management al resurselor umane/ condiții de
lucru îmbunătățite în 47 IMM-uri.

În data de 10 mai 2019, FAMD organizează conferinţa de închidere a proiectului,
începând ora 10:30, la sediul său din Str. Oborului, nr. 11, Vatra Dornei.
La eveniment vor lua parte reprezentanți ai autorităților locale, ai operatorilor
economici din Regiunea Nord-Est și reprezentanți ai mass-media.
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
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