Comunicat/ Anunț de presă

Sibiu, 11.01.2018

LANSARE PROIECT „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII GRUIA TRANS PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR
OFERITE” COD SMIS 104818

GRUIA TRANS SRL anunţă lansarea proiectului „Creșterea competitivității Gruia Trans prin diversificarea serviciilor oferite” COD
SMIS 104818, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi 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”.
Valoarea totală a proiectului este de 764.096,62 lei iar finanţarea nerambursabilă 494.297,60 lei.
Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivității firmei prin diversificarea serviciilor oferite și creșterea numărului de
clienți ce pot fi deserviți. Aceasta va duce la o creștere a capacităţii de funizare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui
număr mai mare de clienţi la standarde mai înalte de calitate. Scopul proiectului îl constituie creşterea competivităţii societăţii Gruia
Trans SRL în domeniul închirierii de echipamentelor de construcţii cu operator prin mărirea capacităţii de a răspunde provocărilor date
de mediul de afaceri şi în special în sectorul construcţiilor..
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.

Atingerea unui nivel al cifrei de afaceri de 1.621.261,18 lei după 3 ani de la finalizarea investiţiei

2.

Creşterea numărului mediu de salariaţi prin crearea de 5 noi locuri de muncă şi menţinerea celor existente şi creşterea
capacităţii de prestare de servicii;

3.

Creşterea numărului de utilaje existente în flota societăţii cu 2 încărcătoare în perioada de implementare a proiectului de
investiţii

Proiectul se va implementa în Municipiul Sibiu, Str. Autogării, Nr.8, Judeţul Sibiu.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea
de Dezvoltare Centru este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.
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Date de contact beneficiar: Str. Tilişca, nr.2, Municipiul Sibiu, Judeţ Sibiu, Tel. 0744.177.618
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

