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Lansarea proiectului „Extinderea capacității de producție a
S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L.
prin achiziționarea de utilaje de ultimă generație în prelucrarea pietrei”

S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
„Extinderea capacității de producție a S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. prin achiziționarea de
utilaje de ultimă generație în prelucrarea pietrei”, cod SMIS 122907, finanțat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 9.021.867,98 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 4.647.894,43 lei. Durata de implementare a proiectului este de 45 luni (04.04.2018 - 31.12.2021).
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne
în procesul de producție prin achiziția de utilaje de ultimă generație în domeniul vizat prin proiect,
extinderea capacității de producție cu 70% din primul an de operare a investiției precum și
pătrunderea produselor firmei pe noi piețe. Prin creșterea calității produselor și rapiditatea de
realizare a acestora, firma noastră va deveni mai competitivă. Prin proiectul propus se realizează și
pătrunderea firmei pe piața on-line (e-commerce).
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Doina Mușat, Responsabil legal, tel. 0756029223,
e-mail: admin.fonduri@maergroup.com
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