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Cunostiin!e aprofundate in materie de politic"
european"
Echipa EUCONTACT are o experien!"
indelungat" în materie de politic" european" în
urmatoarele domenii: formare initial" #i
perfec!ionare profesional", politic" social",
politica IMM, politic" regional" #i structural".

Clien!i si parteneri de cooperare
EUCONTACT are un portofoliu larg de clien!i,
institu!ii publice #i private cum ar fi: centre de
formare profesional", ONG-uri, asocia!ii si
federa!ii cu sediul in UK, IE, DK, FR, HU, DE si
RO, pentru a men!iona !arile UE cu care lucram
cel mai mult.

Experien!a îndelungat" cu programe de
finan!are ale UE
Inainte de a lucra la EUCONTACT, membri
echipei noastre au lucrat la institu!ii europene #i
institu!ii cu orientare european", având astfel
experien!a îndelungat" cu programe de finan!are
UE, oferte #i proceduri de licita!ie.

Proiecte co-finan!ate de catre UE
Echipa EUCONTACT are o vast" experien!a
referitoare la conceperea proiectelor co-finan!ate
de c"tre UE la nivel na!ional.
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Dezvoltare de proiecte finan!ate de UE
Dezvoltarea de proiecte în vederea solicitarii de
fonduri accesând un anumit program al UE. De
exemplu, fonduri pentru a asigura o
compatibilitate mai buna între formarea
profesional! "i practic! la agen#i economici.
Dezvoltare de propuneri de proiecte
Dezvoltarea profesionist! a propunerilor de
proiecte, oferte, inclusiv formarea consor#iilor
solicitate (partenerii europeni) "i depunerea lor
în format electronic în cele trei limbi principale
europene (FR, EN, DE) $i HU, RO, IT, ES.
Implicarea cofinan!"rii na!ionale
In cazurile în care este necesar "i posibil,
aplicarea pentru fondurile europene poate fi
combinat! cu cele na%ionale.
Training referitor la finan!area european"
Personalul EUCONTACT ofer! training, inclusiv
la sediul clientului, pe urmatoarele teme:
programe de finan%are ale UE, proceduri de
licita%ie $i management de proiect.

Identificarea programelor de finan!are UE
Consultan#! privind actualele programe europene
de finan#are "i accesarea lor pentru strategii ale
clientului pe termen scurt "i termen lung.
Asisten!" la implementarea proiectului
Vast! experien#! in management de proiect pentru
clien#ii nostri, în special în cazul proiectelor dezvoltate
de EUCONTACT care au fost câ"tigatoare la licita#ie.
Consultan!" strategica pe teme europene #i
priorit"tile viitoare ale programelor de finan!are
Dezvoltarea de strategii pe termen scurt $i pe termen
mediu pentru o utilizare eficient! a programelor de
finan%are europeane în concordan#! cu profilul $i
obiectivele de activitate ale institu%iei cliente.
Dezvoltarea #i implementarea de proiecte pilot cu
caracter innovativ în domeniul formarii ini!iale #i
perfec!ionarii profesionale
Un domeniu de activitate special al EUCONTACT este
de a promova proiecte europene, în scopul de a
dezvolta dimensiunea european! în formarea "i
perfec#ionarea profesioanl!, cu un accent deosebit pe
meserii tehnice, sociale $i s!n!tate.
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Domenii principale
EUCONTACT opereaz" cu succes ca designer de proiecte în
urm"toarele domenii: formare profesional" ini#ial" &i continu", politic"
social" &i politica pie!ei for!ei de munc", a IMM-urilor (intrare pe pie!e noi,
eficien#" energetic" $i inova!ie), precum $i politica structural" $i regionala
la nivel european $i na#ional.
Programele UE
Programele de finan!are UE în care suntem specializa!i sunt urmatoarele:
Programul de înv"#are pe tot parcursul vie#ii - Leonardo da Vinci - Mobilitate
– Transfer de Inova#ie - Parteneriate – perfec!ionarea profesional" a
cadrelor didactice - Fondul Social European / FSE, Programul pentru
Competitivitate $i Inova!ie / PCI - Programul de sprijinire a IMM urilor Energie Inteligent" pentru Europa / EIE - ECO INOVA%IE $i pentru
Programele europene pentru politica structural" $i regional".
Abordare diferen!iata a priorit"#ilor din cadrul licita#iilor pentru programele de finan!are în Marea
Britanie $i alte #"ri din UE
În plus fa#" de priorit"#ile europene, #inem cont de tendin#ele actuale $i priorit"#ile na#ionale ale fiec"rui
program european gestionat la nivel na#ional în Marea Britanie $i celelalte #"ri europene unde EUCONTACT
opereaz": DE, FR, HU, RO, TR, DK.
Rata de succes ridicat" pentru proiectele dezvoltate de EUCONTACT
Cuno&tiintele aprofundate legate de programele comunitare $i competen#ele profesionale complexe, formate
prin experien#a noastr" profesional" indelungat", ne asigur" o rat" de succes foarte ridicat", adic" de
proiecte finan#ate pentru clien#ii no$tri, atât în 'Marea Britanie cât $i în alte #"ri europene în oper"m.
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EUCONTACT are sediul in Manchester / UK.
EUCONTACT are patru domenii principale de activitate:
1. Dezvoltarea de propuneri de proiecte pentru fonduri
europene si na%ionale
2. Strategie #i dezvoltare de proiecte
3. Management de proiect
4. Proiecte speciale pentru educa%ie si formare profesional" –
formare ini%ial" &i continu"
Personnel de l‘entreprise
Personalul EUCONTACT este format din 5 membri. În plus fa!"
de echipa sa interna!ional" de baz", EUCONTACT lucreaz" cu
colaboratori externi în !"rile Regatului Unit #i UE pentru
dezvoltarea de proiecte #i management de proiect.

Contact
EUCONTACT LTD
Developer of EU-founded projects
Peter House
Oxford Street
Manchester M1 5AN
United Kingdom
E-Mail: info@eucontact.net
Phone: +44 161 932 11 22
Fax: +44 161 209 30 01
Last update: 01/07/2012

Contact
Contact pentru România
0044 161 408 44 46
Înregistrare
EUCONTACT Ltd este înmatriculat" la Registrul Comer!ului –
biroul pentru Anglia #i $ara Galilor din Cardiff - num"r de
înmatriculare 5869725
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