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Lansarea proiectului
„Extinderea capacitații de producție a Atelierului Matrițerie la Dinamic SRL”
Dinamic SRL Buzău, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Extinderea capacitații de
producție a Atelierului Matrițerie la Dinamic SRL”, cod MySMIS 114739, finanțat prin Programul
Operațional 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”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud‐Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 2.574.850,60 lei, cu o finanțare nerambursabilă în sumă
maximă de 1.312.014,00 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională 1.115.211,90 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
196.802,10 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului 831.026,00 lei, iar valoarea neeligibilă
inclusiv TVA 431.810,60 lei .
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
‐Realizarea de investiții tangibile în echipamente moderne, fiabile și cu costuri energetice reduse;
‐Standardizarea calității pe activitatea cu cod CAEN 2896;
‐Automatizarea proceselor de validare a proiectelor;
‐Implementarea modelelor performante de simulare a comportării reperelor în timpul exploatării;
‐Accelerarea procesului de proiectare a matrițelor de injecție prin folosirea de programe expert;
‐Respectarea condițiilor de accesare a finanțării nerambursabile.
Durata de implementare a proiectului este de 13 luni: respectiv de la data 12.04.2018 până la
data 30.04.2019.
Informații suplimentare se pot obține la tel: 0238726170 sau la sediul firmei din loc. Buzău, Str,
Șoseaua Digului Nr. 10, cod poștal 120320, manager de proiect Mardale Constantin.
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