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FINALIZARE PROIECT “ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ADARCO INVEST S.R.L. ȘI
CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE
PERFORMANTE, RECERTIFICARE ȘI ACTIVITĂȚI DE INTERNAȚIONALIZARE”
Societatea ADARCO INVEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, Sc. 3, Ap. 39,
Județ Hunedoara, a finalizat proiectul cu titlul “Îmbunătățirea competitivității Adarco Invest S.R.L. și consolidarea poziției pe
piață prin dotarea cu echipamente performante, recertificare și activități de internaționalizare”, cod SMIS 116477, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 20142020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului a fost întărirea competitivității Adarco Invest prin creşterea productivităţii şi calităţii
produselor proprii în urma îmbunătăţirii dotării tehnice a companiei şi a utilizării competenţelor şi cunoştiinţelor profesionale
ale angajaţilor. Proiectul s-a finalizat cu certificarea a două produse, recertificarea de sisteme de management şi trei activităţi
de internaţionalizare. Rezultatele proiectului au constat în achiziționarea a 4 echipamente IT, 2 echipamente de producție și 4
licențe software și crearea unui loc de muncă. Impactul investiției a fost creșterea competitivității economice a societății
Adarco Invest S.R.L.
Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 2.688.829,68 lei din care 922.922,63 lei a reprezentat contribuția
FEDR și 162.868,70 lei contribuția bugetului național. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este 1.085.791,33 lei,
reprezentând 90% pentru componenta de ajutor de minimis și 45% pentru componenta de ajutor de stat regional.
Locația de implementare a proiectului: Oraș Aninoasa, Str. Coșteni, Nr. 232A, Județ Hunedoara.
Data de început a proiectului: 29.03.2018
Data de finalizare a proiectului: 31.10.2019
Nume persoană de contact: Ioan DĂRĂBAN
Funcția: Manager de proiect
Tel.: 0722.539.977, E-mail: office@adarco.ro
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