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Conferința de lansare a proiectului „Iniţiativa Naţională pentru Formularea şi
Promovarea de Politici Publice Alternative – INAPP”
Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA”, în parteneriat cu Blocul Național Sindical – filiala Suceava,
Uniunea Generală a Industriașilor din România – filiala “Bucovina” Suceava și Fundația Umanitară “AdamMădălin” Suceava au organizat, miercuri 18.07.2018, conferința de lansare a proiectului „Iniţiativa
Naţională pentru Formularea şi Promovarea de Politici Publice Alternative – INAPP”, cod SIPOCA: 276, cod
MySMIS+: 112787. Manifestarea a avut loc, începând cu ora 11.00 în sala de conferințe a Muzeului de
Științele Naturii Suceava și a reunit peste 45 de participanți, reprezentanți ai ONG-urilor, ai organizațiilor
sindicale și patronale din județul Suceava, reprezentanți ai mass media și ai administrației publice
centrale și locale.
Conferința de lansare s-a bucurat de prezența prefectului județului Suceava, dna Mirela Adomnicăi, care a
apreciat demersul parteneriatului de a iniția un proiect pe această temă, subliniind importanța formulării
de politici publice alternative de către reprezentanți ai ONG-urilor, ai organizațiilor sindicale și patronale,
pentru îmbunătățirea cadrului legislativ din România.
Reprezentanții beneficiarului și a partenerilor proiectului au prezentat celor prezenți obiectivele,
activitățile, finanțatorii, grupul țintă precum și rezultatele estimate ale proiectului, evidențiind, în primul
rând oportunitatea finanțării acestui proiect prin Programul Operațional Capacitate Administrativă,
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Valoarea totală eligibilă a proiectului este
988.949,78 lei, dintre care 813.947,08 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă a Uniunii Europene
prin Fondul Social European, 155.223,71 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din partea
Guvernului României, iar cofinanțarea beneficiarilor este în valoare de 19.778,99 lei.
Obiectivul general al proiectului presupune creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale,
sindicale și patronale din România de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice
inițate de Guvern. La activitățile și subactivitățile desfășurate în cadrul proiectului vor participa minim
400 persoane, dintre care 240 reprezentanți și membrii de sindicat, 120 de reprezentanți și membrii ai
patronatelor, 40 de reprezentanți și membrii ai ONG, 4 reprezentanți ai autorităților publice,
reprezentanți ai presei scrise și audiovizuale, precum și alte persoane interesate.
Pentru realizarea obiectivelor proiectului vor fi desfășurate numeroase activități la nivel național, în cele
8 regiuni de dezvoltare din România, activități care presupun, între altele, crearea unei rețele naționale
de informare și conștientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice,
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților reprezentanților ONG-urilor și ai organizațiilor sindicale și
patronale în domeniul politicilor publice, elaborarea a 4 propuneri alternative de politici publice în
domeniile industrial, societății civile și democrației, afacerilor, social și angajării forței de muncă și
promovarea la nivel național a propunerilor alternative de politici publice realizate în cadrul proiectului.
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