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”ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI CREȘTEREA PRODUCȚIEI LA SC NOVA GRUP SRL”
Proiectul “ ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI CREȘTEREA PRODUCȚIEI LA SC NOVA GRUP SRL”,
cod MySMIS 110597, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către
S.C. NOVA GRUP S.R.L. Cugir și are o valoare totală de 2,886,513,48 lei, din care 1.495.148,40 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă. 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 Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 02.04.2018-31.03.2020.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității de producție în domeniul producției, menita să
asigure creșterea competitivității și notorietății la nivel local și regional al companiei NOVA GRUP SRL, prin
creșterea calității și performanței în aceste domenii, intensificarea colaborării pe baza de parteneriate cu
firme de producție mașini-unelte și autovehicule pe plan național și internațional, atragerea de personal
competitiv și dezvoltarea calității vieții .
Rezultatele proiectului constau în achiziția și punerea în funcțiune a 6 echipamente de producție, 2
softuri, participarea la un târg în domeniul prelucrări metalului, certificarea unui produs și recertificarea
sistemului de management al calității, angajarea unei persoane din medii defavorizate și menținerea
acesteia pe perioada de durabilitate a proiectului și creșterea producție cu minim 10% la una din gamele de
sortimente realizate în prezent.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

