23.12.2020
Lansarea proiectului „Capital-Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor- Proamis SRL”
S.C. Proamis S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „CapitalGranturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor - S.C. Proamis S.R.L.”, finanțat
prin Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor
ca reacție la pandemia COVID-19, în baza contractului de finanţare nr. M22219/17.12.2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și
Promovarea Exportului Constanța. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12
luni, începând cu data 17.12.2020.
Obiectul general al proiectului îl reprezintă menținerea în piață a întreprinderii
beneficiare și a numărului de angajați pentru o perioadă minimă de 6 luni de la
momentul acordării grantului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi
modificările ulterioare, măsuri implementate de către Ministerul Economiei, Energiei
şi Mediului de Afaceri şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea
Exportului, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.
Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului: Menținerea sau
suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o
periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, precum si
menţinerea activităţii pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plăţii
ajutorului financiar.
Valoarea totală a proiectului este de 342.184,455 lei, din care valoarea grantului
este de 297.551,7 lei, si 44.632,755 lei reprezintă cofinanțarea proprie.
Durata de implementare a proiectului este de 180 de zile de la momentul obținerii
ajutorului financiar: respectiv de la data de 22.12.2020 până la data de 20.06.2021.
Codul unic raport recipisa MEEMA este 850882220, iar numar înregistrare RUE 2219.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: DRAGOS CATALINOIU GOCIMANAdministrator, telefon 0741.194.888, e-mail:dragos.cg@gmail.com.
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020.

