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Euro Best Team lansează Proiectul ICARUS dedicat creșterii performanței și
inovării în afaceri

În data de 16 iulie 2018, la Hotel Bulevard din Slatina, compania Euro Best Team
lansează proiectul ICARUS – Întreprinderi competitive și inovative prin resurse umane
specializate în regiunile Sud Vest, Centru și Sud-Muntenia -POCU/227/3/8/118035, program
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul se derulează în perioada 30.05.2018 - 29.05.2019 și urmărește să pregătească
managementul întreprinderilor din sectorul sănătății și din domeniile de specializare
inteligentă și sănătate, astfel încât responsabilii cu putere de decizie să atragă și să gestioneze
tot potențialul oferit de piața internă și de rețelele internaționale.
Deoarece misiunea proiectului este repunerea creativității, inovaţiei şi talentului în
mijlocul strategiei de dezvoltare a întreprinderilor românești, companiile care se vor înscrie
pentru participare, vor beneficia gratuit de formare profesională și cursuri de perfecționare
sau specializare pentru toți angajații care asigură managementul strategic și care ocupă poziții
de management.
Astfel, proiectul se adresează posturilor de manager general, director general,
manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, project
manager, manager de linie, precum şi de responsabil în departamentele de resurse umane. În
total, vor beneficia de programele de formare 532 de persoane. Dintre acestea, 196 de
persoane trebuie să fie angajați în departamentele de resurse umane, iar 336 de persoane
trebuie să fie manageri și antreprenori care îşi administrează propriile afaceri.
Printre activitățile proiectului se numără și dezvoltarea unui pachet de măsuri
integrate de sprijin pentru întreprinderile din sectorul îngrijirii sănătăţii, dar și pentru
companiile din sectoarele adiacente şi corelative, precum turismul şi ecoturismul, industriile

creative, procesarea alimentelor şi a băuturilor sau bioeconomia. Companiile beneficiare vor
fi selectate dintre cele care operează în regiunile Sud Vest, Centru și Sud-Muntenia.
“Echipa de specialiști, mentori și instructori din cadrul companiei Euro Best Team le va
acorda sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii implicate în proiect. Astfel, companiile vor putea
planifica strategii pe termen lung, vor putea revizui şi adapta strategiile deja existente, în
măsura în care planurile cu bătaie lungă ale firmelor permit asemenea ajustări în mod realist,
în anticiparea schimbărilor din economie. Specialiștii noștri îi vor ajuta pe managerii înscrişi în
proiect să transcrie programul lor strategic pe termen lung în cereri de finanțare, cu accent pe
măsurile de sprijin financiar ale programelor POC și POR”, precizeaza Elena Farcaș, în calitate
de reprezentant Euro Best Team.
Mai multe detalii despre companiile care pot participa, în ce condiţii şi cu ce miză,
puteţi primi la conferința de presă organizată cu ocazia lansării la Slatina și pe site-ul
www.proiect-icarus.ro
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020

***
***Despre Euro Best Team – În ultimii zece ani, compania a format, perfecționat și specializat
35.000 de cursanți, în domenii certificate de Autoritatea Națională de Calificări (ANC). Toți
lectorii Euro Best Team au o bogată experiență în domeniile lor de formare, sunt autorizați
ANC și participă la rândul lor la programe de perfecționare continuă, pentru a asigura accesul
la cele mai noi și competitive soluții, construite pe informaţii de ultimă oră din zona lor de
specializare.
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