
09-13 SEPTEMBRIE 2019
INVITAȚIE

 

PROGRAM DE CURSURI U.A.T

BUCOVINA

Dedicat aleșilor locali, consilierilor, experților în
atragerea și implementarea de fonduri nerambursabile
pt comunități.
Tematica cuprinde: Oportunități de finanțare pentru
comunitățile locale, Strategia de dezvoltare  a
comunități, Exemple de succes din România, Studii de
caz, dezbateri, probleme, soluții

Curs Accesare Fonduri Europene

Dedicat aleșilor locali, programul de formare și
informare prezintă noul Cod Administrativ adoptat în
iulie 2019, cu probleme, reglementări și noutăți în
activitatea autorităților publice locale. Sub formă de
prezentare și dezbateri, sesiunea pune accent pe
schimbul de experiență între aleșii locali și identificarea
oportunităților/ capcanelor noului Cod Administrativ.

Codul Administrativ 
prezentare, explicații și dezbateri

Gura Humorului

Programe informative și schimb de experiență între UAT din
întreaga țară pentru dezvoltarea comunităților locale.

Academia InovExpert Edu | tel 0742.504.708/ Fax
0234.570.777 / secretariat@inov-expert.com |

Locația
Hotel Toaca Bellevue****

Gura Humorului

Următoarele cursuri:       23-27 septembrie, Bușteni        si         08 - 11 octombrie, Maramureș



Înscrieri: 23 august 2019
Prin transmiterea formularului de înscriere completat la adresa: inovexpertedu@gmail.com

Costuri de participare
Taxa de participare: 890/lei/persoană curs. Include: mapa participanților (suport de curs format electronic și
format print, diverse materiale utile în activitate, certificat de participare emis de Academia InovExpert Edu)
 
Servicii turistice: 2499/pax. Cazare la Hotelul Toaca Bellevue****, Gura Humorului, în camera dublă,  
 cazare 4 nopți/5 zile, în regim pensiune completă pentru 2 persoane, cu acces la toate facilitățile hotelului.

Hotel Toaca Bellevue****

Gura Humorului

Cursurile au loc zilnic, în perioada 10 - 12 septembrie 2019, în intervalul ora 9:30-14.30.
*programul poate suferi ușoare modificări

Contact
Mădălina VLAD: 0749596585

     Petronela ȘTEFAN: 0742504704

email:inovexpertedu@gmail.com
https://www.facebook.com/inovexpertedu/

Hotelul dispune de

facilități de înalte

standarde de calitate,

care, completate cu cea

mai frumoasă priveliște,

oferă un cadru ideal de

relaxare

 
 
-Mănastirea Voroneț
-Mănăstirea Sucevița
-Mănăstirea Moldovița
-Mănăstirea Humor

Suplimentar, se poate organiza un
TUR AL CELEBRELOR MĂNĂSTIRI DIN BUCOVINA

Cursurile sunt interactive, focalizate pe componența practică și pe prezentarea ultimelor noutăți în domeniu.
Participanții sunt încurajați să contribuie activ la dezbateri, pentru a se realiza un schimb de experiență util

activității acestora. 
 


