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ERATĂ
La Specificații tehnice
Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „ȘANSĂ pentru Beceni
– Împreună reușim”
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909

A) Organizare evenimente – Masă rotundă pentru dezvoltarea comunitatii
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locație de tip
hotel dotată cu sală de conferință, în Buzău sau în județele limitrofe. Acesta va
asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru participanți membrii ai grupului
țintă (Beceni – locația desemnată și retur). Cei 56 participanti vor ajunge la locatie
începând cu orele 14.00 conform programului standard de cazare. Vor avea acces la
sala de conferințe începând cu orele 16:00 și până la orele 19:00 și vor beneficia de
coffee break.
• Ziua 1 - prânz, cină
• Ziua 2 – mic dejun, prânz, cină.
• Ziua 3 – mic dejun, prânz
Cazarea 2 nopți, condiții de minim 3 stele.
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B) Organizare evenimente – Conferință de stimulare a sustenabilității
activităților și rezultatelor proiectului în comunitate
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locație de tip
hotel dotata cu sală de conferințe într-o zonă turistică la mare sau la munte. Acesta
va asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru participanți membrii ai grupului
țintă (Beceni – locația desemnată și retur).
• Ziua 1 - prânz, cină
• Ziua 2 – mic dejun, prânz, cină.
• Ziua 3 – mic dejun, prânz
➢ Restul specificațiilor rămân valabile conform Documentație publicată în
data de 26.07.2022 – pe site-ul www.sansa-beceni.ro
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