ANUNȚ DE PRESĂ
Pitești, 19.12.2018
Privind finalizarea proiectului
„DEZVOLTARE CENTRU DE ADVERTISING”
S.C. PLANIO LAB S.R.L.., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul „DEZVOLTARE CENTRU DE
ADVERTISING”, cod SMIS 104215, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici
și 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.
Contractul de finanţare nr. 400 a fost semnat în data de 12.09.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea și dezvoltarea activității S.C. PLANIO LAB S.R.L. pe piață regională de
advertising, prin implementarea unor tehnologii moderne, care să conducă la îmbunătățirea și eficientizarea fluxului
tehnologic.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Modernizarea proceselor de producție prin investiții în echipamente noi
2. Inovarea tehnologiilor de de producție prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate
internațional care vor avea ca efect atât o reducere a timpului de execuție a produselor, cât și o creștere a calității acestora
3. Creșterea productivității întreprinderii prin eficientizarea utilizării resurselor financiare, materiale și umane, respectiv:
➢ Creșterea cifrei de afaceri într-un interval de cinci ani de la dată finalizării proiectului cu peste 50%;
➢ Crearea a 5 noi locuri de muncă și îmbunătățirea mediului de lucru al angajaților întreprinderii;
➢ Optimizarea alocării resurselor financiare prin identificarea oportunităților și alternativelor.
Rezultatele proiectului:
1. Dotarea cu echipamante performante
2. Angajarea a 5 persoane, dintre care unul dintr-o categorie defavorizata
Proiectul a avut un impact pozitiv în dezvoltarea societății, prin inovarea procesului tehnologic, respectiv realizarea de
producții video de calitate și la creșterea competitivității în piața specifică.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 694.594,05 lei, valoarea totală eligibilă 642.371,14 lei. Valoarea eligibilă
nerambursabilă 512.371,15 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 435.515,48 lei, valoarea eligibilă
nerambursabilă din Bugetul Naţional 76.855,67 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 129.999,99 lei. Valoarea
neeligibilă inclusiv TVA a proiectului 52.222,91 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 34 luni (01.03.2016-31.12.2018).
Locul de implementare a proiectului este inregistrat ca punct de lucru la adresa din: Regiunea Sud-Muntenia, judetul Arges,
municipiul Pitesti, str. Crinului, nr.51 B
Detalii suplimentare puteți obține de la: Ioana Mucenic - Administrator, tel: 0754.033.087, email: ioana.mucenic@minio.ro
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