Comunicat de presă

DATA: IUNIE 2022

COMUNICAT FINALIZARE PROIECT POR 2.1
S.C. COMPLEX COM S.R.L., cu sediul în oraşul Strehaia, strada Eternităţii nr. 11, judeţul Mehedinţi, anunţă finalizarea,
la data de 30.06.2022, a proiectul “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. COMPLEX COM S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE
UTILAJE PERFORMANTE”, cod SMIS 130998, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare nr. 5241/03.04.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în
calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de
Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii/Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – 2.1A
Microîntreprinderi, Cod apel proiecte POR/604/2/1.
Titlul proiectului: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. COMPLEX COM S.R.L. PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE
PERFORMANTE
Numele beneficiarului: S.C. COMPLEX COM S.R.L.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura o dezvoltare durabilă a S.C. COMPLEX COM S.R.L. care să se bazeze
pe o competitivitate crescută şi o plus-valoare a activităţii desfăşurate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Achiziţia de 3 echipamente performante de către S.C. COMPLEX COM S.R.L., conform planului de
achiziţii asumat, necesare prestării de activităţi în domeniul execuţiei de lucrări de drumuri şi care
vor permite modernizarea procesului tehnologic şi raţionalizarea consumului de resurse materiale şi
financiare în cadrul firmei;
2. Creşterea numărului de salariaţi ai S.C. COMPLEX COM S.R.L. cu 5 persoane pe perioada de
implementare a proiectului şi menţinerea numărului mediu de salariaţi astfel atins pe toată perioada de
durabilitate a proiectului;
3. Creşterea cifrei de afaceri a S.C. COMPLEX COM S.R.L. la finalul perioadei de durabilitate faţă de
finalul exerciţiului financiar anterior anului depunerii proiectului la 2.688.619 lei.
Valoarea totală a proiectului: 1.402.212,05 lei
Finanţarea nerambursabilă: 942.663,56 lei
Valoarea contribuţiei din FEDR: 801.264,02 lei
Valoarea contribuţiei din bugetul naţional: 141.399,54 lei
Rezultatele proiectului: creşterea competitivităţii societăţii pe piaţa de profil prin dotarea cu utilaje şi echipamente
performante şi eficiente din punct de vedere energetic (buldoexcavator, cilindru vibrocompactor si sistem fotovoltaic
mobil pentru iluminat în şantier), angajarea de forţă de muncă locală (5 noi locuri de muncă) şi asigurarea respectării
egalităţii de şanse.
Impactul proiectului la nivel local: creşterea nivelului de competitivitate şi atractivitate al economiei locale, creşterea
capacităţii inovative şi competitivităţii mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă, reducerea gradului de poluare şi
emisii CO2 prin utilizarea de echipamente noi şi panouri fotovoltaice, eficiente energetic.
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2020 – 30.06.2022
Codul MySMIS: 130998
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