Titlul proiectului: Investiție nouă în cadrul firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL
Număr referință: Cod SMIS: 116893 numărul contractului 3723/30.01.2019
Denumirea beneficiarului: DIP INTERNAȚIONAL SRL
Obiectivul general al proiectului: achiziționarea unui echipament de producție performant care va conduce la diversificarea
producției firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL.
Obiective specifice:
1. Diversificarea producției firmei prin crearea unui flux tehnologic nou necesar pentru realizarea de produse noi în
cadrul firmei
2. Crearea de noi locuri de muncă în cadrul firmei
3. Creșterea gradului de informare a mediului extern cu privire la finanțarea și realizarea proiectului de investiții
Rezultate:
1. Achiziția de echipament tehnologic performant necesar pentru crearea unui flux tehnologic nou în cadrul firmei
destinat producerii de piese de mobilier modular din metal pentru birouri și magazine (Centru de prelucrare cu
comandă numerică – 1 buc.);
2. Crearea a 2 noi locuri de muncă în cadrul firmei;
3. Recertificarea sistem de management firmă;
4. Licență program informatic;
5. Creșterea gradului de informare a mediului extern cu privire la finanțarea și realizarea proiectului de investiții;
Proiectul implementat a contribuit la creșterea competitivității firmei pe plan local și la creșterea numărului de persoane
active.
Data de începere: 01.08.2017
Perioada de implementare: 01.08.2017 – 31.10.2021
Valoarea totală: 5.177.428,20 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.016.975,50 lei ( 2.564.429,18 lei finanțare
din FEDR și 452.546,32 lei finanțare de la bugetul național)
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la DIP INTERNAȚIONAL SRL, Municipiul Moreni, Bdul 22 Decembrie 1989, Nr. cadastral 1029, Județ Dâmbovița, Tel: 0744 382 970; Fax: -; E-mail: office@dipinternational.ro,
Persoana de contact PETRE Cristian Dumitru.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

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
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