Designação do projeto | Projeto de formação ação Dinamizar – Assistência Técnica
Código do projeto | POCI-06-6177-FEDER-042794
Objetivo principal | A CCP, na qualidade de OI, irá exercer competências de gestão que lhe foram
delegadas pela Autoridade de Gestão do POCI, com o objetivo de criar as
condições para o exercício eficaz e eficiente das competências e atribuições da
Autoridade de Gestão, no que se refere às atividades de conceção, preparação,
gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação, informação,
publicidade, divulgação e sensibilização do Programa, garantindo um apoio
adequado aos promotores e aos beneficiários e uma ampla divulgação aos
cidadãos e aos agentes económicos.
Região de intervenção | Nuts II – Norte, Centro e Alentejo
Entidade beneficiária | Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)
Data de aprovação | 26-03-2019
Data de início | 01-10-2018
Data de conclusão | 30-09-2021
Custo total elegível | 1.000.000,36 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.000.000,36 EUR
Objetivos |

Pretende-se criar condições para o funcionamento do OI CCP através de uma
equipa com reconhecido know-how na gestão de projetos de Formação-Acão,
tendo implementado desde 2005, projetos com a marca “Dinamizar”. O Projeto
Dinamizar pretende incidir sobre os fatores imateriais da competitividade das
PME, partindo de um diagnóstico às PME selecionadas para a definição de um
plano de ação concreto a implementar através de ações de formação e
consultoria.

Resultados esperados | Trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial
PME apoiadas em programas de formação-ação
Cumprimento dos prazos legais de análise e seleção de candidaturas, de
acordo com o previsto no RG FEEI e do Manual de Procedimentos de
Gestão do COMPETE2020
Cumprimento dos prazos legais de análise de pedidos de pagamento, de
acordo com o previsto no RG FEEI e do Manual de Procedimentos de
Gestão do COMPETE2020
Indicadores de resultado

