INFO POCA—Nr.25
Contracte
semnate: 760
Valoare totală
eligibilă: 849,3
milioane euro

Stadiul implementării POCA — iunie 2022
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare
totală eligibilă de 584 395 795,66 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 492 proiecte în valoare
totală eligibilă de 225 898 969,41 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 39 016 201,13 euro.

RETROSPECTIVĂ IUNIE 2022
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de
Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA)
organizează, în perioada iunie 2022 – martie 2023, o serie de 24 de sesiuni de
formare, în format fizic, dedicate beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA,
finanțate în cadrul proiectului Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și
comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485. Acestea fac parte
dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura informarea beneficiarilor și
potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe
parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop transmiterea optimă a informațiilor
relevante privind POCA, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și,
implicit, creșterea ratei de absorbție a fondurilor la nivelul programului operațional.
Sesiunile de formare vor aborda următoarele teme: implementarea proiectelor,
managementul financiar al proiectelor, achiziții publice, utilizarea MySMIS,
protecția datelor cu caracter personal, informare și publicitate în cadrul
proiectelor. În luna iunie 2022 au fost organizate o sesiune de formare pe tema
utilizării MySMIS (21-23 iunie 2022) și una pe tema managementului financiar al
proiectelor (28-30 iunie 2022). Sesiunile se vor relua începând cu luna septembrie
2022.
Primele sesiuni de formare din această serie se adresează beneficiarilor și potențialilor
beneficiari POCA din cadrul organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali
(organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora
cu personalitate juridică).

AM POCA adresează rugămintea celorlalte categorii de beneficiari și potențiali
beneficiari, interesate să participe la sesiunile de formare, de a urmări website-ul POCA
și unde o să fie anunțat momentul când vor demara sesiunile de formare destinate
acestora.

****************************************************************************************************
Rezultatele și livrabilele obținute în proiectele implementate de către beneficiarii POCA
sunt actualizate în permanență la adresa:

http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/
*********************************************************************************************************************

Exemple actualizate de proiecte finanțate prin POCA se regăsesc la adresa:

http://www.poca.ro/implementare-proiecte/exemple-de-proiecte-finantateprin-poca/
CONTACT
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Piața Revoluției 1A, intrarea D, Tel: 021.310.40.62,
amdca@poca.ro, www.poca.ro, Twitter: @POCA_2014_2020,
https://www.facebook.com/POCA20142020,
http://www.poca.ro/newsletter/newsletter/

