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Noi linii de finanţare pentru proiectele pe fonduri UE
Reprezentanţii autorităţilor locale, ai ONG-urilor şi ai stucturilor de dialog social
au aflat zilele trecute la Prefectură că în anul 2013 se vor deschide trei noi linii de
finanţare ale Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
În cadrul întâlnirii moderate de subprefectul Sebastian Tocariu, specialişti ai
Organismului Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est au dat o serie de veşti
bune botoşănenilor care au proiecte contractate pe acest program operaţional, precum şi
celor care pregătesc astfel de documentaţii în vederea accesării de noi fonduri.
Ioana Andoreanu, coordonatorul Compartimentului Managementul Informaţiei, a
explicat că, după ce au fost blocate la nivel central, plăţile pentru o serie de proiecte
finanţate prin POS DRU au fost reluate. Totodată specialiştii au anunţat că în 2013 vor fi
deschise trei noi linii de finanţare ale programului, domeniile majore de intervenţie fiind
5.1- Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, 5.2. - Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forţei de muncă şi 6.3. - Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii.
Conform datelor oficiale, pe 30 septembrie 2012 în evidenţele autorităţilor erau
opt mari proiecte contractate POSDRU la nivelul judeţului Botoşani. Inspectoratul Şcolar
Judeţean şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt instituţiile publice
care derulează astfel de proiecte, în timp ce, din domeniul ONG-urilor şi al agenţilor
privaţi, apar în evidenţe Camera de Comerţ şi Industrie, Fundaţia Amfiteatru, Asociaţia
Filantropică „Trup şi Suflet”, SC FED CONSULT SRL şi SC APETRANS SRL.
Valoarea proiectelor variază între 1,8 şi 20 de milioane de lei, fiecare.
„Sunt extrem de utile astfel de întâlniri cu specialişti ai ministerelor şi ai
organismelor intermediare ale structurilor centrale specializate pe fondurile europene.
Vom mai organiza instruiri similare şi vom aduce la cunoştinţa publică procedurile
necesare în vederea creşterii valorii fondurilor europene atrase la nivelul judeţului.”, a
declarat subprefectul Sebastian Tocariu.
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