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PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele
regionale,naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Contract de finanțare Nr. M2-1597 din 08-12-2020
Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate
economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2
S.C. GRUP TEHNO-DINAMIC SRL MANASTIREA HUMORULUI, STRADA STEFAN CEL
MARE, NR. 272, COD POSTAL 727355 anunta incheierea PROIECTULUI: ACHIZITIE
ECHIPAMENTE, STOCURI SI PLATA DATORII
În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în
contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a
schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice
generate de pandemia COVID – 19, s-a incheiat contract de finanţare M2 -1597 dintre:
Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI denumita în
continuare AIMMAIPE, cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bl. B2, parter,
C.P.700305,
telefon
0371402212,
fax
0371425059,
e-mail
oficiuiasi2@imm.gov.ro,reprezentată prin ordonator terţiar de credite
Și
GRUP TEHNO-DINAMIC SRL, cu sediul în SUCEAVA, localitatea Mănăstirea Humorului, str.
Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 272, , telefon 0742108141, înregistrată sub nr. J33/552/2008
la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 23576046 în calitate de Beneficiar.
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru
capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe,
prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”,denumită în continuare Măsură,
implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi
Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Valoare grant: Grant = 144213.3 RON Cofinanțare = 21631.995 RON
Durata: Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării
în vigoare.Prezentul contract a intrat în vigoare de la data semnării de către
ordonatorul terţiar de Credite- 08.12.2020.Proiectul are printre principalele rezultate,
următoarele: -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data
depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
DATE DE CONTACT: S.C. GRUP TEHNO-DINAMIC SRL,Tel: 0742 108.141 SITE:
www.piriumorii.ro EMAIL:grup@tehno-dinamic.ro

