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ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
Titlul proiectului, Creșterea competitivității și productivității SC Cauciuc Recycling SRL
Numele beneficiarului, SC CAUCIUC RECYCLING SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020,
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar ADR Centru
Valoarea totală a proiectului, 501,529.85 lei
Valoarea finanțării nerambursabile, 331,986.93 lei
Perioada de implementare: 31.08.2017-31.07.20178
Proiectul “Creșterea competitivității și productivității SC Cauciuc Recycling SRL”, finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC CAUCIUC RECYCLING SRL și a avut o valoare totală de 501,529.85,
din care 331,986.93 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat
la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect. Proiectul și-a atins obiectivele specifice propuse, și a condus la următoarele rezultate specifice
• 4 produse noi introduse în gama de oferta a societății: Dale de cauciuc tip PUZZLE, Bordura de cauciuc tip Puzzle, Bordura de cauciuc
cu dimensiuni 500x500x30-40 mm, Pavele de cauciuc
• Capacitate productiva crescută ca urmare a inovării fluxului tehnologic prin achiziționarea a 2 active tangibile, Presa pentru dale de
cauciuc (cu accesorii) si Malaxor.
• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor
nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului. Asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii

defavorizate.
Indicator de realizare atinse:
Număr de societăți sprijinite: 1
Număr de societăți care primesc granturi: 1
Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 89,563.27 lei contribuție proprie eligibilă și neeligibilă

Date de contact beneficiar:
office@cauciucrercycling.ro, Loc Brădești nr 253,jud. Harghita, tel: 0724-996.991

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.

