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INVITAŢIE 
 

Zile informative 
 

 

Secretariatul Tehnic Comun, în numele Autorităţii de Management a Programului de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, vă invită la zilele informative aferente celei de-a 
patra Solicitări de propuneri.  
 
Cum trebuie să procedăm pentru ca proiectele noastre să aibă succes, să îndeplinească 
criteriile şi obiectivele stipulate în Solicitarea de propuneri? 
 
Zilele informative vor încerca, printre altele, să răspundă la întrebările de mai sus şi să ofere cadrul 
unor discuţii şi consultări, respectiv să clarifice criteriile şi cerinţele de eligibilitate. Aceste 
evenimente sunt deosebit de importante deoarece potenţialii aplicanţi pot obţine informaţii 
referitoare la conţinutul solicitării de propuneri, cu accent pe noutăţi şi pe cerinţe. 
 
Un alt obiectiv al evenimentelor este acela de a oferi sfaturi practice respectiv de a răspunde 
eventualelor întrebări din partea participanţilor.  
 
Data şi locaţia evenimentelor:  

ROMÂNIA 

18 ianuarie 2011 Hotel Elite Oradea 
Oradea, str. I.C. Brătianu nr. 26 

Pentru participanţii din judeţele 
Satu-Mare şi Bihor 

18 ianuarie 2011 Hotel Continental 
Timişoara, B-dul Revoluţiei 

1989, nr. 5 

Pentru participanţii din judeţele Arad 
şi Timiş  

UNGARIA 

18 ianuarie 2011 Báthory Várkastély 
Nyírbátor, Vár utca 1. 

Pentru participanţii din judeţele 
Szabolcs – Szatmár – Bereg şi 

Hajdú – Bihar 

18 ianuarie 2011 Megyeháza 
Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

Pentru participanţii din judeţele 
Békés şi Csongrád 

 
Participarea este gratuită şi este limitată doar de capacitatea sălilor unde vor avea loc 
evenimentele.  
Limba de lucru a zilelor informative este româna pentru evenimentele din România, respectiv 
maghiara pentru evenimentele din Ungaria.  

Vă aşteptăm cu drag! 
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AGENDA 

10:30 – 11:00 Înregistrarea participanţilor1 

11:00 – 11:20 Introducere, prezentarea generală a Solicitării de propuneri 

11:20 – 11:40 Ghid practic pentru elaborarea proiectelor 

11:40 – 12:10  Formularul Cererii de finanţare – Ghid de completare – prima parte 

12:10 – 12:30  Pauză de cafea  

12:30 – 13:00 Formularul Cererii de finanţare – Eligibilitatea cheltuielilor şi ghid de 
completare a tabelelor bugetare – partea a doua 

13:00 – 14:00 Sesiune de întrebări 

 
 
Pentru detalii referitoare la evenimente, vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului Tehnic 
Comun la una dintre următoarele date de contact:  
 
Incze Tünde (evenimentele din Ungaria) 
Tel.: +36 1  457-5596 
Fax:: +36 1 6 224-3291 
E-mail: tincze@huro-cbc.eu 

Daliana Vigu (evenimentele din România) 
Tel.: +40 259 473 174 
Fax: +40 259 473 175 
E-mail: daliana.vigu@brecoradea.ro 

 
 
                                                 
1 ATENŢIE! Orele sunt exprimate în ora locală!  


