
Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

SESIUNE DE INFORMARE  

 AGENDA 

Perioada: 19.06.2017- 22.06.2017 

ATENŢIE: Orele sunt exprimate în ora locală! 

 

10:30 – 11:00 Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

11:00 – 12:00 

Al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale  

- Introducere: informații generale despre Programul Interreg V-A 

Romania-Ungaria 

- Ghidul Solicitantului: prezentare generală, structura documentului 

specific apelului de proiecte, criterii de eligibilitate, condiții de 

selecție, prezentarea priorităților de investiție lansate, etc.  

12:00 – 12:15 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

12:15 – 12:30 Pauză de cafea 

12:30 – 13:30  

Ghid de completare a Formularului de aplicație în sistemul eMS 

- Prezentare generală a sistemului eMS 

- Prezentarea modulului dedicat aplicanților și a formularului  

            de aplicație  

13:30 – 14:00 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

14:00 – 15:00  Pauză de prânz 

15:00 – 15:30 

Al doilea Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice 

- Introducere: informații generale despre Programul Interreg V-A 

Romania-Ungaria 

- Prezentarea apelului de proiecte: caracterul restrâns, specificul 

etapei Nota Conceptuală 

- Ghidul Solicitantului: prezentare generală, structura documentului, 

specific apelului de proiecte, criterii de eligibilitate, condiții de 

selecție, prezentarea priorităţii de investiție lansate, etc. 

15:30 – 16:00 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

16:00 – 16:40 

Particularități privind completarea Notelor Conceptuale în sistemul 

eMS 

- Prezentare generală a eMS 

- Prezentarea modulului dedicat aplicanților și a formularului              

            de aplicație pentru Nota Conceptuală 

16:40 – 17:00 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

 

 



Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

FORUM PENTRU IDENTIFICARE DE PARTENERI 

Vineri, 23.06.2017, Szeged, Ungaria 

 

ATENŢIE: Orele sunt exprimate în ora locală! 

Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Pentru sesiunea plenară, va fi asigurată traducere simultană în limbile 

română și maghiară.  

 

10:00 – 10:30 Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

10:30 - 10:40 
Introducere și informații generale 

- Deschidere – prezentarea obiectivelor forumului 

10:40 - 11:00 

Principiul Beneficiarului Lider 

- Ce înseamnă conceptul de ”Beneficiar Lider”?  

- Acordul de parteneriat - roluri și responsabilități în cadrul 

proiectului 

 

11:00 – 11:15 

Comunicarea – cheia succesului  

- Comunicarea în cadrul parteneriatului 

- Comunicarea externă 

11:15 - 11:30 Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

11:30 - 11:50 
Parteneri în eMS 

- Relația de parteneriat în cadrul sistemului eMS 

11:50 - 12:00  Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

12:00 - 12:15 Pauză de cafea 

12:15 – 14:00 

Networking corners  

- Grupuri de discuție tematice organizate in jurul celor 3 

priorități de investiții lansate în cadrul Apelului deschis 

14:00 - 15:00  Pauza de prânz  

 

 

 


