INVITAȚIE
Probleme și soluții în implementarea POS DRU
Proiecte pentru o comunitate durabilă

Asociația Salvați Dunărea și Delta și ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a
Presei vă invită joi, 19 aprilie 2012, la o întâlnire de lucru în cadrul căreia vor fi dezbătute
problemele întâmpinate în implementarea proiectelor POS DRU, dar și soluțiile pentru
următoarea perioadă de finanțare.
Evenimentul va avea loc la Hotel Bavaria, între orele 9.30 – 13.30, și se adresează
beneficiarilor de proiecte cu finanțare POS DRU, partenerilor acestora (parteneri sociali și
ONGuri), precum și membrilor Comunității de Practică pentru Dezvoltare Durabilă în
România (formată din peste 500 de implementatori și potențiali implementatori ai proiectelor
finanțate din Fondul Social European). Întâlnirea face parte din proiectul Parteneriat pentru
dezvoltare durabilă, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”, iniţiat de
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, în parteneriat cu ActiveWatch - Agenţia de Monitorizare a
Presei, cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.

Anul 2012 este hotărâtor pentru România în ceea ce privește accelerarea absorbției
fondurilor europene și pregătirea procesului de programare pentru perioada 2014-2020. O
discuție constructivă, proactivă, bazată pe experiența acumulată până acum la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, va contribui la o identificare rapidă și eficientă de soluții
pentru implementarea cu succes a proiectelor POS DRU și la o informare cât mai aplicată
între toți factorii interesați.

Printre principalele teme ce vor fi dezbătute în cadrul acestei întâlniri de lucru,
enumerăm: contextul actual al implementării proiectelor finanțate prin POSDRU; probleme
și soluții în implementarea acestora din perspectiva beneficiarilor contractanți; accesul la
asistență specializată a implementatorilor; creșterea responsabilității beneficiarilor și a
organizațiilor implicate în gestionarea FSE; necesitatea sprijinirii unui dialog cât mai activ în
rândul factorilor interesați cu privire la integrarea și implementarea eficientă a temei
orizontale dezvoltare durabilă în proiectele finanțate prin POS DRU.
.
Vor participa la dezbatere reprezentanți ai proiectelor finanțate prin POS DRU în
regiunea dumneavoastră, reprezentanți ai Organismului Intermediar Regional Sud-Vest,
experți și consultanți din domeniu, precum și reprezentanți ai Coaliției ONG-uri pentru
Fonduri Structurale și ai Centrului pentru Resurse Durabile Ecopolis, parteneri în cadrul
evenimentului.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până marți, 17 aprilie, ora 17.00,
prin email la sorina@mma.ro sau prin fax la numărul 021 637 37 67. Pentru detalii
suplimentare ne puteți contacta la telefon 0741 292 845 sau e-mail: sorina@mma.ro,
persoana de contact: Sorina Untu.

Cu deosebită considerație,

Liviu Mihaiu,

Mircea Toma,
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