PROIECTUL
„Creare unitate nouă de fabricare mobilă în cadrul Turquoise Studio Design SRL”

SC Turquoise Studio Design SRL cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Dionisie cel Mic, nr. 53, jud.
Constanța, cod poștal 900355, derulează, proiectul „Creare unitate nouă de fabricare mobilă în cadrul
Turquoise Studio Design SRL” având cod SMIS 114505.
Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Programul Operațional
Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Sud-Est,
organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 2.216.531,81 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de
1.335.588,57 lei, din care 1.135.250,28 lei din FEDR și 200.338,29 lei din bugetul național.
Proiectul se va implementa în jud. Constanța, Str. Spiru Haret, nr 2B, pe o durată de 34 luni, respectiv de la
15.03.2017 până la data de 31.12.2019, data semnării contractului de finanțare fiind 22.05.2018.
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției și creșterea competitivității întreprinderii.
Acest obiectiv se va atinge prin achiziționarea a 8 echipamente de prelucrare, 6 seturi de scule de mâna, 1
echipament de ridicat și manipulat, 2 echipamente TIC – laptop, implementarea de 3 software-uri,
eficientizarea sistemului de iluminat, dotarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, obținerea a 2
certificări, participarea la un târg internațional de specialitate. În cadrul proiectului se vor crea 4 noi locuri
de muncă, din care cel puțin 1 pentru persoane defavorizate.

Date de contact beneficiar:
Municipiul Constanța, Str. Dionisie cel Mic, nr. 53,
jud. Constanța, cod poștal 900355
Punct de luctru B-dul Mamaia, nr 17, 900189
Tel. 0722/598.690, Fax. 0241/510.196
email contact@tsdesign.ro

www.adrse.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

