
 

 

Ateliere de lucru organizate de echipa ADI ITI Delta Dunării în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 

 

 

12.02.2020 

Atelier de lucru - Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri POCU – Axa 4 Incluziune socială și 
combaterea sărăciei  

Tema: Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri POCU – Axa 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei 

agenda atelier de lucru_POCU-12-02-2020 

 

26.02.2020  

Atelier de lucru - Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri POCU – Axa 3 „Locuri de muncă 
pentru toți” / Axa 6 „Educație și competențe” 

Tema: Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri POCU – Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți” / Axa 6 
„Educație și competențe” 

agenda atelier de lucru_POCU-26-02-2020 

 

18.06.2020  

Atelier de lucru - POR Proiect „Amenajarea Falezei Dunării”  

Subiecte: prezenare rezultate Concurs de idei pentru amenajarea Falezei Dunării  

                identificare soluții de finanțare pentru amenajarea Falezei Dunării  

agenda atelier de lucru_POR-18-06-2020 

 

 

În perioada 09 – 17 septembrie 2020 s-au organizat 5 ateliere de lucru în sistem videoconferință  

 

Echipa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat în perioada 09 – 17 septembrie 2020 5 ateliere de 
lucru în sistem videoconferință cu potențiali beneficiari pentru diseminarea informațiilor cu privire la posibilitățile de finanțare pentru 
perioada de programare 2021-2027.  

Calendar  

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială – POIDS, 09 septembrie 2020 

Programul Operațional Educație și Ocupare – POEO, 10 septembrie 2020 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă – PODD și Programul Operațional Transport – POT, 15 septembrie 2020 

Programul Operațional Creșterea Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – POCIDIF, 16 septembrie 2020 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est – POR S-E și Programul Operațional Sănătate – POS, 17 septembrie 2020 

 

Acțiunile se înscriu într-un proces de consultări publice cu părțile interesate (reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, 
structurilor profesionale și instituțiilor publice) pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2021-2027. 

La atelierele de lucru online, desfășurate în perioada mai sus amintită, au participat aproximativ 100 de persoane.  

 

 

 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2020/agenda_ateliere_lucru-2020/agenda%20atelier%20de%20lucru_POCU-12-02-2020.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2020/agenda_ateliere_lucru-2020/agenda%20atelier%20de%20lucru_POCU-26-02-2020.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2020/agenda_ateliere_lucru-2020/agnda%20atelier%20de%20lucru_POR-18-06-2020.pdf

