INFORMARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SI FINALIZAREA PROIECTULUI
“ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE
PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. PATI CRIDVAL S.R.L.” - COD SMIS: 111199
S.C. PATI CRIDVAL S.R.L., cu sediul in, Municipiul Piatra Neamţ, Str. Str. Mihai Viteazu nr. 73, Bloc I3, Sc. C, Ap. 107,
judeţul Neamţ, cod poştal 610262, România a finalizat implementarea proiectului „Achizitia de echipamente noi si
performante pentru diversificarea activitatii S.C. PATI CRIDVAL S.R.L.”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operational Regional 2014 - 2020, prin Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operational Regional 2014 –
2020.
Perioada de implementare a fost: 01.07.2016 - 31.12.2018
Valoarea totala a proiectului este de 1.317.404,05 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de:
752.802,31 lei din F.E.D.R. si 132.847,47 din bugetul national.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a S.C. PATI CRIDVAL S.R.L. In domeniul
constructiei de drumuri si autostrazi prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea profitului acesteia si
crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Cresterea cifrei de afaceri cu 60% In urmatorii 3 ani.
Cresterea productivitatii muncii cu 10 % in primul an de la implementare.
Lansarea pe piata a unei noi game de servicii, in termen de 3 luni de la punerea in functiune a utilajelor.
Cresterea capacitatii de productie cu 60 % fata de situatia actuala, la finalizarea proiectului.
Crearea prin intermediul acestui proiect a 5 locuri de munca pe perioada nedeterminata.
Cresterea inovarii tehnologice in scopul cresterii calitatii serviciilor si lucrarilor, prestate in constructii, a societatii,
prin achizitionarea in urmatorii cinci ani a minim 2 brevete de inventie sau licente pentru tehnologii noi in domeniul
constructiilor si reparatiilor de drumuri si autostrazi.
Rezultate obtinute:
Proiectul a contribuit la consolidarea poziţiei pe piaţă a firmei prin creşterea competitivităţii prin utilizarea de noi
echipamente si tehnologii care duc la costuri de producţie reduse.
Au fost create 5 noi locuri de muncă, pe durata nedeterminata.
S-a facilitat accesul firmei pe noi pieţe si promovarea dezvoltarii durabile.
Impactul investitiei la nivelul localitatii si regiunii: Prin crearea celor cinci noi locuri de munca si dezvoltarea unei
noi capacitati de productie, personalul din zona localitatii va fi incurajat sa se stabilizeze si sa isi creasca nivelul de trai.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Pentru informatii detaliate, despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro, precum si www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro .
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

