Scurtă descriere a proiectului

EXTINDERE SPATII HALA PRODUCTIE ȘI
LUCRARI DE INSTALATII AFERENTE

Numele beneficiarului

EXTINDERE SPATII HALA PRODUCTIE ȘI LUCRARI DE
INSTALATII AFERENTE
CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL

Numele programului

REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

“Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației”

Numele Organismului Intermediar

“Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest”

Valoarea totala a proiectului:

7.294.064,13 lei

Valoarea finanțării nerambursabile
totale:
Valoarea finanțării nerambursabile
FEDR:
Valoarea finanțării nerambursabile
din bugetul national:

2.832.421,39 lei

Data de incepere proiect

14.01.2020

Titlul proiectului:

2.407.566,67 lei
424.864,72

Proiectul se implementează în oras Calan, strada Unirii, nr. 5-7, jud. Hunedoara, România,
Regiunea Vest, care reprezinta punctul de lucru al companiei CORAMED MEDEZINISCHE
PRODUKTE SRL între data 14.01.2020 și data 31.12.2023.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Scopul/Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei
CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL prin extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului cel puțin unui produs și prin diversificarea producției unei unități
existente, prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate. Obiectivele proiectului
sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR)
2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”,
prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea
productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională
pentru Competitivitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului produselor Seturi
chirurgicale și Câmpuri de unică folosință sterile aferent domeniului de activitate conform
cod CAEN 1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile.
2. Introducerea a unui produs nou, mai precis Măști chirurgicale ca urmare a inovării și
diversificării proceselor în cadrul firmei, cu ajutorul noului echipament Utilajul de fabricare
măști
3. Creșterea competitivității firmei pe piața de producție națională și internațională prin:
certificarea produselor Seturi chirurgicale, Câmpuri de unică folosință sterile și Măști
chirurgicale; certificarea și implementarea sistemului de management ISO 13485 implicit
creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la târguri internaționale în calitate de
expozant.
Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:
1. Creșterea volumului produselor Seturi chirurgicale și Câmpuri de unică folosință sterile prin
extinderea capacității de producție în cadrul societății CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
SRL, prin achiziționarea de 16 echipamente tehnologice și 4 active necorporale, respectiv prin
extinderea unității de producție cu 157 mp, până la finalul exercițiului ulterior anului în care
se finalizează implementarea proiectului.
2. Adăugarea a 1 produs nou până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează
implementarea proiectului.
3. Creșterea competitivității societății prin: Seturi chirurgicale, Câmpuri de unică folosință
sterile și Măști chirurgicale certificate conform standardelor internaționale; 1 sistem de
management recertificat; implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 târg
internațional.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro ,
precum și pagina web a POR 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a
programului facebook.com/inforegio.ro
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