Anunț de presă
Data 28 martie 2018
Finalizarea activităților Contractului de Finanțare nr. 506/27.09.2017 pentru proiectul „Achiziție de
echipamente în cadrul SC AVCOM ENTERTAINMENT SRL”
AVCOM ENTERTAINMENT SRL, cu sediul în localitatea Voluntari, oraș Voluntari, strada Erou Radu Costache
nr. 30, camera 1, județ Ilfov, telefon 0752.191.950, e-mail alex@holograma3d.ro, a derulat, începând cu
data de 27.09.2017, proiectul „Achiziție de echipamente în cadrul SC AVCOM ENTERTAINMENT SRL”, în
baza contractului de finanțare nr. 506/27.09.2017, având codul SMIS 104569.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-Imbunătătirea
competitivitătii 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.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene. Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est.
Informații relevante conform Contractului de Finanțare: Valoarea totală a proiectului este de 1.031.432,50
lei; Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 821.288,00 lei; Valoarea asistenței financiare
nerambursabile este de 657.030,40 lei, din care 558.475,84 lei reprezintă contribuția eligibilă
nerambusabilă din FEDR (68%) și 98.554,56 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul
național (12%); Valoarea cofinantării eligibile a beneficiarului este de 164.257,60 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Municipiul Constanța, str. Verona, nr. 5, județ Constanța, în
perioada 29.07.2016 – 31.03.2018.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societății prin diversificarea activităților derulate în
prezent, prin inovarea procesului tehnologic și al serviciilor firmei, prin introducerea unui domeniu nou în
cadrul firmei- acela aferent serviciilor de publicitate și promovare prestate de societate ca și agenție de
publicitate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Dotarea societății cu 12 echipamente performante necesare și
specifice activității ca agenție de publicitate și cu un activ necorporal-Sistem de certificare a calității ISO
14001 și 2. Dezvoltarea capacității administrative. Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului
au fost atinse cu succes.
Rezultatele proiectului sunt: 1. Achiziția a 12 active corporale; 2. Achiziția unui activ necorporal; 3.
Încheierea a 5 contracte de prestări servicii. Rezultatele propuse au fost atinse cu succes.
Prin proiect au fost create 3 noi locuri de muncă, dintre care unul pentru un angajat încadrat dintr-o
categorie defavorizata (nu a avut loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni).
Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: ROIBU ALEXANDRU- MIHAI - Funcție: Reprezentant legal
Telefon 0752.191.950, Adresa de e-mail: alex@holograma3d.ro
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