EDOFIER S.R.L. implementează proiectul:
”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL EDOFIER S.R.L. PRIN
ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE”, cod SMIS 130775
TITLUL PROIECTULUI: CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL EDOFIER S.R.L. PRIN
ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE
DENUMIREA BENEFICIARULUI: EDOFIER S.R.L.
SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea cotei de piață pe sectorul produselor din fier forjat prin creșterea capacității de
producție și diversificarea gamei de produse.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Creșterea volumului de activitate curent prin achiziționarea de echipamente noi de producere articole din fier forjat
și crearea a 5 locuri de muncă până la finalul perioadei de implementare.
2. Diversificarea gamei de produse fabricate prin achiziționarea de echipamente noi de producere articole pe bază de
fier forjat până la finalul perioadei de implementare.
3. Creșterea cotei de piață în rândul producătorilor de articole din fier forjat la nivel regional într-un interval de 2 ani
de la finalizarea implementării investiției, astfel încât firma să se claseze în primele 10 microentități de profil din
Regiunea de Nord-Est la capitolul cifra de afaceri.
REZULTATE AȘTEPTATE:
1. Dotarea punctului de lucru prin achiziționarea de active fixe:
-mașină de amprentat profile
-mașină de îndoit
-mașină de îndoit hidraulică
-mașină de răsucit (torsionat)
-mașină de rulare cu șurub (pentru realizarea formelor de tip ”laba gâștii/coadă de pește”)
-mașină de rulare cu bobină (pentru realizarea formelor de ”muguri” la capete);
-mașină de încălzit prin inducție
-mașină de roluit profile (2 buc.)
-mașină de presat;
-mașină de șlefuit tuburi/țevi (de făcut rază la capătul țevilor rotunde pentru îmbinări);
-mașină de îndoit tablă manual;
-mașină de debitat/tăiat cu plasmă;
-stație de producere a aerului comprimat;
-generator cu extensie baterie solara;
-mașină de făcut găuri;
-pubele colectare selectiva (3 buc.)
- aparat de sudura (3 buc.);
2. Crearea a cinci noi posturi, după cum urmează:
-muncitori necalificați (3 posturi);
-forjori-matrițeri (2 posturi)
3. Creșterea cifrei de afaceri cu un procent de minim 20% în anul al doilea de la finalizarea implementării proiectului
față de anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

DATA DE ÎNCEPERE: 27.10.2020
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 27.10.2020-30.03.2022
VALOAREA TOTALĂ:
Valoarea totală a proiectului: 610.950,97 lei
Asistența financiară nerambursabilă: 391.988,46 lei, din care:
Contribuția UE: 333.190,19 lei
Contribuția națională: 58.798,27 lei
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
https://www.fonduri-ue.ro/
Pentru informații despre Programul Operațional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitați:
https://www.inforegio.ro/ro/
https://www.facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

