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Finalizarea proiectului „Dec-Granturi pentru capital de
lucru acordate IMM-urilor- Decomob Confort Invest
SRL”
#Afaceri / Comert Online #Prahova

S.C. Decomob Confort Invest S.R.L. în calitate de
Bene ciar, anunta nalizarea proiectului „Granturi
pentru capital de lucru acordate IMM-urilor – S.C.
DECOMOB CONFORT INVEST S.R.L.”, nanțat prin
Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 3
– Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia
COVID-19, în baza contractului de nanțare nr. M2-125/08.12.2020, încheiat cu
Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului PLOIEȘTI.
Obiectivul general al proiectului a fost utilizarea ajutorului de stat acordat sub formă de grant pentru capital de
lucru, cu scopul de a menține în piață întreprinderea, precum și pentru a menține sau crește numărul de
angajați, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin nanciar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modi cările
ulterioare, măsuri implementate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Agenția pentru
IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, în vederea depășirii crizei economice generate de
pandemia COVID – 19.
Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați
existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului
nanciar, precum si menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului
nanciar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 609.023,325 lei, din care valoarea grantului de 529.585,5 lei, si 79.437,825
lei co nanțarea proprie
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lei co nanțarea proprie.
Durata de implementare a proiectului a fost de 180 de zile de la momentul obținerii ajutorului

nanciar:

respectiv de la data de 11.12.2020 până la data de 09.06.2021.
Codul unic raport recipisa MEEMA este 2007576887, iar numar înregistrare RUE 125.
Informații suplimentare se pot obține la: Andrei Robert Bucur – Administrator, telefon 0722.214.949, email:andreibucur75@gmail.com.
Proiect co nanțat din Fondul
Competitivitate 2014-2020.
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Cuvinte cheie:
#granturi #capitaldelucru #ajutorcovid

Comunicat publicat de: Energocons Invest SRL (click pentru a vizualiza pro lul)
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Finalizarea proiectului „C1-Granturi pentru capital de
lucru acordate IMM-urilor- Kira Stone SRL”
#Transporturi #Satu-Mare
S.C. Kira Stone S.R.L. în calitate de Bene ciar, anunță

nalziarea

proiectului „C1-Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor –
S.C. Kira Stone S.R.L.”, nanțat prin…

Finalizarea proiectului „Capital-Granturi pentru
capital de lucru acordate IMM-urilor- Marcant SRL”
#Afaceri / Comert Online #Dambovita
S.C. Marcant S.R.L. în calitate de Bene ciar, anunță

nalziarea proiectului

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor – S.C. Marcant
S.R.L.”, nanțat prin Programul Operațional…

Lansarea proiectului cu titlul „Capital de lucru” în
cadrul SC EDEN TRAVEL PARTNER SRL
#Turism #Bucuresti
EDEN TRAVEL PARTNER SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de
lucru”, proiect nr. RUE 4918 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru
capital de lucru”,…

Lansarea proiectului cu titlul „Capital” în cadrul SC
EURO VACANTA TRAVEL SRL
#Targuri & Expozitii #Turism #Bucuresti
EURO VACANTA TRAVEL SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital”,
proiect nr. RUE 6728 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de
lucru”, a Ordonanței…

Lansarea proiectului cu titlul „Capital de lucru” în
cadrul SC EDEN TRAVEL PARTNER SRL
#Targuri & Expozitii #Turism #Bucuresti
EDEN TRAVEL PARTNER SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de
lucru”, proiect nr. RUE 4918 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru
capital de lucru”,…

Vezi pro lul Energocons Invest SRL
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STIRI DIN PRAHOVA

#Ziarul Incomod - Muncitorul care ar
amenințat soția că se va sinucide

provocat o explozie la ECO BURN și-a
1

#Prahova

Un angajat al societății ECO BURN, care administrează incineratorul, se pare că s-ar
sinucis în interiorul halei provocând o explozie.…
#Ziarul Incomod - Garda de Mediu Prahova spune că incendiul de la Eco Burn NU
ar poluat mediul

1

#Prahova

Garda de Mediu Prahova spune că incendiul izbucnit noaptea trecută la incineratorul
de deșeuri din incinta Parcului Industrial Brazi, Eco Burn, nu…
#Ziarul Incomod - Drum comunal afectat în Provița de Sus de o lunecare de teren
1
#Prahova

O alunecare de teren s-a produs, în noaptea de marți spre miercuri, la Provița de Sus.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că…
#Ziarul Incomod - Ce spune CJ Prahova despre situația juridică a incineratorului
1

Eco Burn
#Prahova

În contextul incendiului izbucnit noaptea trecută la incineratorul de deșeuri Eco
Burn din incinta Parcului Industrial Brazi, Consiliul Județean…
#Max Media - Barbat din Iasi gasit rătăcind pe strazile
din Mizil
Continue reading Barbat din Iasi gasit rătăcind pe

1

strazile din Mizil at Max-Media | Stiri Prahova, Stiri
Ploiesti.
#Prahova

#Max Media - România începe să e depășită la
capitolul vaccinare în Uniunea Europeană. Suntem
între ultimele trei țări la administrarea primei doze
Continue reading România începe să e depășită la

1

capitolul vaccinare în Uniunea Europeană. Suntem între
#Prahova

ultimele trei țări la…
#Max Media - Incendiu la incineratorul de deșeuri Eco
1
Burn de la Brazi
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Continue reading Incendiu la incineratorul de deșeuri
Eco Burn de la Brazi at Max-Media | Stiri Prahova, Stiri
Ploiesti.
#Prahova

#Max Media - EURO 2020: Patru categorii de persoane
1
pot avea acces la meciurile de pe Arena Națională
Continue reading EURO 2020: Patru categorii de
persoane pot avea acces la meciurile de pe Arena
Națională at Max-Media | Stiri Prahova, Stiri…
#Prahova

#Max Media - Twitter lansează un un nou serviciu

1

Continue reading Twitter lansează un un nou serviciu at
Max-Media | Stiri Prahova, Stiri Ploiesti.

#Prahova

#Max Media - Acord major în Europa: începe taxarea
suplimentară și veri carea la sânge a companiilor
multinaționale

1

Continue reading Acord major în Europa: începe taxarea
suplimentară și veri carea la sânge a companiilor
#Prahova

multinaționale at Max-Media | Stiri…

Vezi toate stirile din Prahova
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