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ANUNT DE INCEPERE PROIECT
PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA
PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reactie la pandemia COVID-19
Prioritatea de investitii 3d - Sprijinirea capacitătii IMM-urilor de a creste pe
pietele regionale, nationale si internationale si de a se angaja în procesele de
inovare
În luna decembrie 2020 a fost semnat Contractul de finantare nr. M2-734 din 16/12.2020 pentru
proiectul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate
economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 2 , din cadrul schemei de
ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2020”, privind unele
măsuri pentru acordarea de sprjin financiar din fonduri externe nerambursabile , finantat din
Programul Operational Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Obiectivul general al proiectului constă în acordarea de sprijin financiar IMM-URILOR
din fonduri externe nerambursabile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (Covid 19).
Obiectivul specific al proiectului OS 3.1 – Consolidarea poziţiei
afectate de pandemia COVID – 19 .

pe piaţă a IMM-URILOR

Rezultate in urma implementarii proirectului : mentinerea sau suplimentarea numarului de
angajati existenti la data inscrierii electronice pentru o perioada de minim 6 luni de la
momentul platii ajutorului financiar.
Beneficiar: SC VERY TRANS SRL, cu sediul în LANCRAM, str. Noua nr. 191 jud. Alba (locul
implementarii).
Valoarea totală a proiectului: 834.813.75 RON, din care 725.925 RON finantare nerambursabilă,
contributie proprie 108.888,75 RON.
Data inceperii proirectului : 21.12.2020 Cod unic raport 884544261
Durata proiect: 6 luni, data finalizare proiect 18.06.2021.
Date de contact: e-mail very.trans@yahoo.com, tel 0744287486 Spatacean Calin
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii

Europene sau a Guvernului Romaniei.
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