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Conferință regională de informare asupra situației implementării POS CCE la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Craiova, 03.06.2014 

 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Aleea 

Teatrului nr. 1, jud. Dolj, derulează, începând cu data de 18.07.2013 proiectul „Sprijin pentru 

comunicare şi tehnologia informaţiei acordat Organismului Intermediar în implementarea 

POS CCE în regiunea SUD-VEST OLTENIA“, Cod SMIS 48278, cofinanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr.289015/18.07.2013 

încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management a Programului 

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 

Valoarea totală a proiectului este de 610.439,60 lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este de 610.439,60 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR fiind de 

457.829,70 și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național fiind de 152.609,90.  

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe o durată de 24 luni.  

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la optimizarea procesului de 

comunicare, informare și promovare a intervențiilor cofinanțate prin Programul Operațional 

Sectorial „Creșterea Competitivității Economice 2007-2013”, de a aduce la cunostința publicului 

larg beneficiile aduse de contribuția UE și a Guvernului României la dezvoltarea regiunii și de a 

sprijini procesul de administrare corectă a fondurilor în scopul atingerii unui grad mare de 

absorbție. 

În acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a organizat 

Conferința regională de informare asupra situației implementării POS CCE la nivelul 

regiunii Sud-Vest Oltenia. Conferința a avut ca principal scop informarea actorilor interesați 

asupra stadiului implementării POS CCE la nivelul regiunii, participarea fiind gratuită. 

Evenimentul s-a desfasurat  în perioada 28-30 mai 2014 la Pensiunea Steaua Dunării, 

Eselnița, Mehedinți. 

 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: Mihaela Sas 

Funcţie: Șef Compartiment Marketing Regional 

Tel:0040251-418240, Fax: 0040-251-411869 
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