Descriere proiect pagină web
SC PADRINO SRL anunță demararea proiectului:
Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA FIRMEI SC PADRINO SRL”
Codul SMIS: 114398
Beneficiar: SC PADRINO SRL
Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)
Scopul proiectului: Crearea unei unităţi noi prin dotarea unui spaţiu existent cu utilaje necesare pentru desfășurarea
unei noi activități, aceea de recuperare a materialelor reciclabile sortate, creșterea competitivității economice a
firmei și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în
acord cu tendințele europene.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Achiziţia de:
 utilaje pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate, sistem fotovoltaic, servicii de
consultanţă şi informare şi publicitate;
 certificare/recertificare a sistemelor de management şi certificare/recertificare produselor,
serviciilor, proceselor;
 Program software şi activităţi de internaţionalizare.
- Angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizată.
Rezultatele proiectului: achiziţia de active corporale, necorporale şi servicii (utilaje pentru recuperarea materialelor
reciclabile sortate, sistem fotovoltaic, servicii de consultanţă, informare şi publicitate, certificare/recertificare a
sistemelor de management şi certificare/recertificare produselor, serviciilor, proceselor, program software şi activităţi
de internaţionalizare) precum şi crearea unui loc de muncă.
Data începerii proiectului: 20.04.2018
Perioada de implementare a proiectului: 23 de luni, respectiv între data 01.04.2017 şi data 28.02.2019.
Valoarea totală a proiectului este de 6.608.372,64 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
3.429.331,20 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 2.914.931,52 lei, iar valoarea nerambursabilă
acordată de la bugetul național fiind de 514.399,68 lei).
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.
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