COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 21.08.2018

Comunicat demarare proiect
POCU “EcoADAPT – Adaptarea angajaților la dinamica sectoarelor economice cu potențial de
specializare inteligentă – Regiunea Sud-Est”
Cod SMIS 117648
În data de 27.08.2018 va avea loc conferința de lansare organizată pentru proiectul “EcoADAPT –
Adaptarea angajaților la dinamica sectoarelor economice cu potențial de specializare inteligentă
– Regiunea Sud-Est” – Cod SMIS 117648.
Evenimentul va avea loc la Zenith Conference & Spa Hotel, Complex Jupiter Junona, Stațiunea
Mamaia, Jud. Constanța, intervalul orar 11.00 – 13.00, sala Poseidon A, etaj 1 și va marca
demararea proiectului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate activităţile şi rezultatele
preconizate în urma implementării acestuia.
Proiectul este finanțat din Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene, prin Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL
în calitate de beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor
la schimbare prin creșterea cu 520 a numărului de angajați care beneficiază de
instrumente/metode/practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, respectiv turism,
ecoturism și procesarea alimentelor și băuturilor, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI, în euroregiunea Sud-Est.
Din rezultatele previzionate în cadrul proiectului dăm cu titlu de exemplu următoarele:
❖ 3 workshop-uri a câte 20 de participanți organizate în regiunea Sud-Est, cu participarea
angajatorilor care îți desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv
❖ 1 ghid online de bune practici angajator-angajat în raport cu problematica formării profesionale
continue
❖ 1 Caravană Responsabilitate Sociala și Dezvoltare Durabilă cu implicarea a 55 de companii
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❖ 520 persoane recrutate și implicate în activitățile proiectului în vederea îmbunătățirii nivelului
de competențe al angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele cu potențial economic
turism, ecoturism și respectiv prelucrare alimente și băuturi, din care 400 vor fi persoane care
ocupă poziții de management sau antreprenori care își gestionează singuri afacerile, iar 120 vor
fi persoane care își desfășoară activitatea în departamentele de resurse umane în
instituții/companii/întreprinderi din regiunea Sud-Est
❖ 55 IMM-uri diferite sprijinite din regiunea Sud-Est care au furnizat angajați/antreprenori proprii
❖ 20 de module de business coaching care vizează consultanță la nivel profesional pentru
managerii/antreprenorii care urmează să treacă printr-o fază de schimbare în companie
Valoarea finanțării nerambursabile este: 1 801 715,41 lei.
Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de:

Mirela BUGA, Expert recrutare și menținere grup țintă 1
E-mail: mirela.buga@thrgroup.ro

Dilver EMIN, Expert recrutare și menținere grup țintă 2
E-mail: infocta@thrgroup.ro

Mihaela-Georgiana SURDULESCU, Manager proiect
Tel.: 0746.761.518
E-mail: info@thrgroup.ro

Paula BULIGA, Responsabil informare și conștientizare
E-mail: proiecte@thrgroup.ro
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