Comunicat de presă
Data 27.01.2019
Închiderea proiectului
„CONSOLIDAREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL”
S.C. RIGECONS SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectul „Consolidarea inovativă a activității
economice derulate de SC RIGECONS SRL”, COD SMIS 117620, finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de
investiţii 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”.
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 Sud – Est, în calitate de Organism
Intermediar.
Obiectivele proiectului sunt:
Obiectiv general: Consolidarea, în termen de maxim 12 luni, a poziției firmei SC RIGECONS SRL de prestator al
lucrărilor de construcții pe piața locală, regională și națională, la standarde adecvate de calitate și preț.
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea capacității firmei RIGECONS SRL de prestare a activității economice subscrise
codului CAEN 4120 prin tehnologizarea, în termen de 10 luni, cu un număr de 31 echipamente și utilaje de lucru
noi, specifice domeniului de activitate.
Obiectiv specific 2: Eficientizarea, în termen de maxim 10 luni, a activității economice subscrise codului CAEN
4120 derulate de firma RIGECONS SRL, prin recrutarea și angajarea unui număr de 5 noi salariați, capabili să facă
față provocărilor prezente și viitoare.
Rezultatele proiectului sunt: 31 echipamente tehnologice și IT, un set mobilier, 4 licențe PC, achiziționate și
puse în funcțiune; 1 website realizat și funcțional; 31 autocolante, 1 afiș A2, 2 comunicate presa, realizate și
diseminate; 5 noi locuri de munca create și 5 persoane angajate.
Valoarea totală a proiectului este de 683.603,51 lei din care valoarea contribuției din FEDR este de 399.699,35
lei.
Impactul investiției la nivelul localității Tulcea a constat în crearea de 5 noi locuri de muncă și creșterea calității
în domeniul efecturării lucrărilor de construcții.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul firmei SC RIGECONS SRL situat în Municipiul Tulcea, str.
Taberei, nr. 24, camera 3, C1, județ Tulcea, persoană de contact: Administrator Răzvan Georgescu, telefon
0731201111, email: Rigecons2017@yahoo.com.
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