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Achiziție de utilaje pentru lucrări de amenajare a terenului
SC HELLO AUSSIE SRL, cu sediul în Municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 121, camera 1, jud.
Sălaj, anunță finalizarea proiectului “Achiziție de utilaje pentru lucrări de amenajare a terenului” Cod
SMIS 112313, finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Contractul de finanțare nr. 1354 a fost semnat în data de 14.03.2018, de către HELLO AUSSIE SRL în
calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în
calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de
Organism Intermediar pentru Regio-Programul Operațional Regional.
Obiectivul general al proiectului a fost crearea de către SC HELLO AUSSIE SRL a unei noi capacități
de prestări servicii în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului în mod deosebit în zona în care aceasta își
desfășoară activitatea la sediul secundar, localitatea Deva, dar si in orașele învecinate.
Rezultatul obținut in urma implementării proiectului este achiziția unui greder – utilaj pentru
amenajarea terenului.
De asemenea s-a creat 1 loc de munca pe poziția de operator utilaje.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.444.140,68 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR:
760.060,99 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 134.128,41 lei, cofinanțarea eligibilă
a beneficiarului: 242.010,60 lei.
Proiectul a fost implementat în Municipiul Deva, jud. Hunedoara.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la tel: 0747603742, e-mail: plesamihai80@gmail.com.
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