ANUNȚ DE PRESĂ
12.06.2018
Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții
„DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII S.C. SIPATI PLUS S.R.L..”
Cod SMIS 108342
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională S.C. SIPATI PLUS S.R.L., cu sediul în localitatea Satu Mare, Piața Romană, Spațiu Comercial nr. 15B, bloc D8,
județul Satu Mare, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 17.05.2018
contractul de finanțare nr. 2121/17.05.2018, în valoare totală de 627.642.98 lei, care se estimează că va avea ca rezultat,
achiziționarea de echipamente moderne și eco-eficiente pentru prestarea serviciilor de lucrări de construcții de drumuri și
autostrăzi, creșterea numărului de angajați, optimizarea proceselor tehnologice prin integrarea echipamentelor în flux,
asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.
Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de
investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, va fi implementat în perioada 01.01.201731.03.2019, în Municipiul Satu Mare, str. Jubileului, nr. 20, județ Satu Mare.
Valoarea totală a proiectului este de 627.642,98 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 501.717,40
lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 426.459,79 lei şi Bugetul Naţional – 75.257,61 lei.
Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice
potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
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