COMUNICAT DE PRESĂ
22.06.2021

Anunț privind nalizarea proiectului:
Proiectul cu tlul“ Dezvoltarea unei unități noi de prestare a serviciilor, in cadrul rmei SC Gnome Design SRL”,
cod MySMIS 111415, nanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către
GNOME DESIGN SRL și are o valoare nerambursabilă de 4.384.889,68 lei , din care 3.727.156,23 lei contribuția
FEDR, iar 657.733,45 lei contribuția națională . Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la
nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 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 s-a derulat în perioada 13.04.2018 – 30.06.2021
Obiec vele speci ce ale proiectului
1. Crearea unei noi unități de prestare servicii prin diversi carea ac vității curente
2. U lizarea resurselor materiale si umane- respectând principiile dezvoltării durabile si egalității de șanse
3. Creșterea compe vității rmei pe piață de producție națională si internațională prin: internaționalizare;
cer cări de servicii si re-cer care ISO
Rezultatele proiectului:
• Construire spațiu nou pentru derularea ac vităților propuse prin proiect; achiziție ac ve corporale si
necorporale
• Achiziție de instalații care care folosesc surse de energie regenerabile: panouri fotovoltaice;
Achiziție de echipamente cu un consum redus de energie: sistem de iluminat cu Led, echipamente- din
categoria Energy Star; Colectare selec va deșeuri- prin încheierea unui precontract ce va transformat in
contract de prestare servicii, la cas garea proiectului; Angajarea unei persoane din grupul defavorizat;
Echipamente ce pot u lizate si de catre persoane cu dizabilități din următoarele categorii: locomotorii,
persoane afectate deHIV/SIDA si cu boli rare. Construcție spațiu de derulare ac vitate, adaptata pentru
persoanele cu dizabilități: li , grup sanitar si locuri de parcare marcate pentru persoanele cu handicap
• Cer care serviciu de so ware pentru laptop si tableta; re-cer care sistem de management ISO 9001,
implicit creșterea dimensiunii pieței nta prin par ciparea la expoziții internaționale în calitate de expozant
Pentru informații detaliate despre celelalte programe co- nanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.mfe.gov.ro”; un link către site-ul www.inforegio.ro, ce reprezintă pagina web a Programului Operațional
Regional 2014-2020, precum și un link către pagina de Facebook a Programului REGIO (facebook.com/
inforegio.ro).
Date de contact bene ciar:
Adresa Municipiul Sfântul Gheorghe, România, Str. DAKÓ nr. 2A , judetul Covasna, cod postal 520014, România, Tel: 0744291882, Fax:
0267310613 Mail: bela.bihari@gnd.ro

www.regio-adrcentru.ro www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Inves m în viitorul tău! Proiect co nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014-2020
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția o cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

