ANUNȚ DE PRESĂ
Tîrgoviște, Octombrie 2021
Finalizarea proiectului „Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L.
prin construire sediu”
S.C. EUROPROIECT S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „MODERNIZAREA
ACTIVITĂȚII LA S.C. EUROPROIECT S.R.L. PRIN CONSTRUIRE SEDIU”, Cod SMIS 102182, finanțat prin POR
2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de
investiţie 2.1 A MICROINTREPRINDERI.
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a SC EUROPROIECT SRL prin asigurarea și
dotarea infrastructurii necesare desfașurării activității CAEN 7111 și achiziționarea de echipamente IT și
softuri necesare prestării serviciilor de arhitectură, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și
egalității de șanse.
Rezultatele proiectului sunt:
-Cladire sediu nou, construită și mobilată corespunzator, situată în Municipiul Târgoviste, str. Calea
Ialomiței, nr. 3B.
-Echipamente IT și softuri achiziționate care asigură realizarea de servicii și procese noi. S-au achiziționat
echipamente IT și softuri: laptop-4 buc, server stocare -1 buc, Imprimată 3D-1 buc, Licențe CAD (2 pachete
simple și 2 complexe).
- Rezultat 3: Se vor crea noi locuri de muncă din care minim unul pentru persoane aparținând categoriilor
devaforizate; se are în vedere și modificarea contractelor de muncă ale persoanelor încadrate cu timp
parțial de lucru, astfel incât să se asigure creșterea numarului mediu de personal de la 7 la 10.
Valoarea totală a proiectului este 1.355.628,22 lei, din care suma nerambursabilă solicitată este de
804.233,71 lei, din care 683.598,64 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR si 120.635,07 lei valoare
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Proiectul a fost implementat în perioada 01.06.2016 30.11.2021.
Realizarea investiției are impact direct la nivelul societății, contribuind la creștrea capacității societății de a
realiza servicii semnificativ îmbunatățite precum și servicii și procese noi: prototipare machetă arhitectură,
scanare planșe mari, elaborare liste cantități, precum și optimizarea fluxurilor de date și utilizare eficientă a
resurselor.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: SC EUROPROIECT SRL, Jud. Dâmbovița, Mun.
Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, tel. 0722.229.461, E-mail: sc_europroiect@yahoo.com; Letiția NedelschiDiculescu
S.C. EUROPROIECT S.R.L.
Municipiul Târgoviste, str. Calea Ialomiței, nr. 3B
Județul Dâmbovița

