COMUNICAT DE PRESĂ
24.08.2020

Anunț începere proiect
Titlul proiectului: „Creșterea competitivității întreprinderii S.C. PROSPECTTERRA S.R.L. prin achiziția unui
utilaj de foraj autopropulsat pentru realizarea studiilor geotehnice”
Numele beneficiarului: PROSPECTTERRA S.R.L.
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014‐2020
Autoritatea de management: MLPDA
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Valoarea totală a proiectului: 1.069.670,67 RON
Finanțarea nerambursabilă: 719.106,32 RON
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 611.240,37 RON
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 107.865,95 RON
Data începerii și data finalizării: 01.07.2019 – 30.06.2021
Codul MySMIS: 131046
Proiectul “Creșterea competitivității întreprinderii S.C. PROSPECTTERRA S.R.L. prin achiziția unui utilaj
de foraj autopropulsat pentru realizarea studiilor geotehnice”, cod MySMIS 131046, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014‐2020 este implementat de către S.C. PROSPECTTERRA S.R.L. și are o valoare
totală de 1.069.670,67 RON, din care 719.106,32 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul
Operațional Regional 2014‐2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR
Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea
Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 – 30.06.2021. Obiectivul(ele) proiectului
sunt:
 Dezvoltarea calitativă și cantitativă a resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5
persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de
durabilitate a proiectului;
 Realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel puțin o
persoană aparţinând unei categorii defavorizate;
 Un proces de prestare servicii îmbunătățit după finalizarea implementării proiectului prin creșterea
gradului de inovare al companiei prin utilizarea de echipamente bazate pe tehnologii noi de
funcționare.
Rezultatele proiectului sunt următoarele:


5 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului;



asigurarea egalității de șanse prin angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în
perioada de implementare al proiectului;



un proces de prestare servicii îmbunătățit după finalizarea implementării proiectului ca urmare a
modernizării și diversificării fluxului tehnologic cu ajutorul noului echipament dar și a serviciului
îmbunătățit semnificativ;

Link către site‐ul web al Instrumentelor Structurale în România: http://www.fonduri‐ue.ro precum și
către site‐ul web al Programului Operațional Regional 2014‐2020, www.inforegio.ro și pagina de facebook
facebook.com/inforegio.ro.

Date de contact beneficiar:
Adresa sediului social: Bucuresti, Sectorul 3,Str. Complexului 1 Bl. 62 Sc.
2 Et. 10 Ap. 87, Tel.:0722.240.920, Mail: prospectterra@yahoo.com
www.regio‐adrcentru.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014‐2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

