Comunicat de presă
Municipiul Târgu Jiu, Iulie 2018

Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de
recuperare a materialelor reciclabile sortate în cadrul SC
EURODACOS SRL
SC Eurodacos SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei, nr. 28, judeţul Gorj, România,
anunță semnarea, în data de 15.06.2018 a Contractului de finanțare nr. 2104/15.06.2018, pentru
implementarea proiectului cu titlul "Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de
recuperare a materialelor reciclabile sortate în cadrul SC EURODACOS SRL", aferent, Cod SMIS 116352.
Proiectul va fi implementat în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei, nr. 28, judeţul Gorj, România,
prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020,
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2
- Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
SC Eurodacos SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 2104/15.06.2018 cu Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii SudVest Oltenia.
Valoarea totală a proiectului este de 7.525.235,18 RON din care 4.516.068,62 RON reprezintă finanțarea
nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.838.658,33 RON și
Bugetul Național 677.410,29 RON.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea activității și extinderea acesteia, ceea ce
presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor
existente pe piața internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți dar și crearea
unei structurii sortimentale diversificate prin introducerea de noi produse/servicii și să utilizeze în mod
optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.
Obiectivele specifice ale proiectului: Crearea unui nou loc de munca la sfârșitul perioadei de
implementare a proiectului; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație, pentru domeniul
recuperării materialelor reciclabile sortate; Dezvoltarea durabilă a societății prin consolidarea activității
acesteia.
Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni, respectiv intre data de 01.07.2017 si data de
31.05.2019
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