DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET PRAHOVA

ANUNŢ
Înscriere participanţi proiect „Curs acreditat – EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE”
Direcţia Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova organizează proiectul „Curs acreditat – Expert accesare
fonduri europene”, având ca scop sprijinirea de acţiuni privind informarea, documentarea, consilierea şi
orientarea în carieră.
Obiectivele proiectului
Organizarea unui curs acreditat ANC de expert accesare fonduri europene, timp de 5 zile, on-line, pentru 48
tineri, împărțiți pe două grupe egale programate după cum urmează:
- Grupa 1 – program de desfășurare orele 11:00 – 15:00;
- Grupa 2 – program de desfășurare orele 16:00 – 20:00.
Participarea activă la accesarea de fonduri europene prin programele operaţionale sectoriale.
Condiţii de selecţie şi participare
Se acceptă candidaturile tinerilor:
- Să fie absolvent de facultate, cu diplomă de licenta
- Să aibă vârsta până în 35 ani;
- Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, judeţul Prahova
- Disponibilitatea de participare pe întreaga durată a proiectului;
- Depunerea pe email (djst.prahova@yahoo.com) a formularului de candidatură (Anexa 1)*, copie de
pe C.I., copie de pe certificatul de naştere, copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
copie de pe diploma de bacalaureat/licență, declarația de consimțământ (Anexa 2) şi declaraţia pe
proprie răspundere privind participarea la activitate online (Anexa 3).
- Selecția se va face pe principiul ”primul venit, primul servit” , pentru cine depune dosarul complet de
la început.
Cursul se va desfăşura în perioada 06 – 10 decembrie 2021, în grupe de 24 tineri, on-line.
Calendar de înscriere şi selecţie
- Perioada de înscriere candidaţi 26 noiembrie – 02 decembrie 2021, ora 12:00
- Evaluare dosar 02 decembrie 2021
- Afişare rezultate selecţie 03 decembrie 2021
Ce costuri presupune?
Participarea la „Curs acreditat – Expert accesare fonduri europene” este gratuită. Costurile de formare
sunt asigurate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova.

La finalizarea cursului participanţii vor susţine un examen, iar absolvenţii vor obţine cerificate de absolvire.
Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
Ministerului Educaţiei Naţionale.

*Anexele sunt pe site-ul instituției www.djstprahova.ro
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