Scurtă descriere a proiectului
Cresterea competitivitatii firmei Carmen Geoproiect
prin achizitionarea de active corporale
Numele beneficiarului și a partenerilor / Codul MySMIS al proiectului
CARMEN GEOPROIECT SRL/ COD SMIS 133321
Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului / Obiectivele specifice ale proiectului
Scopul proiectului consta in cresterea competitivitatii firmei S.C. Carmen Geoproiect SRL, ca urmare a
introducerii de tehnologii moderne in procesele de lucru ale societatii, prin achizitionarea de active corporale
specializate. Astfel, nu va rezulta doar imbunatatirea semnificativa a doua servicii existente dar se va lansa si un
serviciu nou, inovativ la nivelul intreprinderii. Obiectivul general al proiectului este în strânsă legătură cu
obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 ”Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piața întreprinderilor mici
și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale
de Dezvoltare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Imbunatatirea semnificativa a analizelor de forfecare si a incercarilor de incarcare si consolidare in edometru
precum si introducerea unui serviciu nou in portofoliul intreprinderii - testarea fortei necesare pentru ruperea
probelor, prin achizitia de active corporale;
2. Dezvoltarea resurselor umane prin angajarea unei persoane, provenind dintr-o dintr-o categorie defavorizata
si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de implementare si durabilitate
a proiectului;
3. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin semnarea unui contract pentru colectare
selectiva si reciclare a deseurilor periculoase;
Rezultatele proiectului:
• 2 servicii semnificativ imbunatatite si introducerea unui serviciu nou pana la finalizarea implementarii
proiectului
• 1 loc de munca nou creat in perioada de implementare a proiectului, pentru o persoana aprtinand unei
categorii defavorizate
• 1 contract pentru colectare selectiva si reciclare semnat pana la finalziarea implementarii proiectului

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
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www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Data semnării contractului de finanțare: 15.10.2020
Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Valoarea totală a contractului de finanțare: 603,273.05 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 383,509.31 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 67,678.10 Lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 451,187.41 Lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro, www.mfe.gov.ro

Date de contact:
Tel: 0722516178, E-mail: carmen.geoproiect@yahoo.com
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