APRILIE 2021

„Transformare imobil existent în spații de cazare și alimentație publică
și împrejmuire”

AGROALIMENT SRL, cu sediul in Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 45, Bl: 91, et. parter, jud. Hunedoara,
cod poștal 336200, România anunță derularea incepand cu 05.04.2021 a proiectului „Transformare imobil
existent în spații de cazare și alimentație publică și împrejmuire” - cod SMIS 136933, finanțat în cadrul
Regio - 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. Proiectul se va finaliza la data de 31.10.2022.
Contractul de finanțare nr. 6800 a fost semnat în data de 05.04.2021, de către AGROALIMENT SRL
în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 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 este:
Cresterea competitivitatii firmei AGROALIMENT SRL prin dezvoltarea unei noi activitati in domeniul
turismului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Operare hotel acreditat ANT la 3 stele, in Mun. VULCAN, Jud. Hunedoara.
2. Crearea a 8 noi locuri de munca pe urmatoarele posturi: 2 receptioneri, 2 cameriste, 2 bucatari, 2 ospatari.
Rezultatele proiectului:
1. Construire si dotare hotel.
2. Crearea a 8 noi locuri de munca pe urmatoarele posturi: 2 receptioneri, 2 cameriste, 2 bucatari, 2
ospatari.
3. Informare si publicitate aferenta proiectului conform MIV POR 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 9.215.018,75 lei, din care asistenta financiara nerambursabila
solicitata 3.593.692,03 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 3.054.638,24 lei, valoarea eligibila
nerambursabila din bugetul national 539.053,79 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 3.891.728,37 lei.
Proiectul va fi implementat în orasul Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 44, jud. Hunedoara.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul firmei din Bv. Mihai Viteazu nr.45,
bl.91, etaj parter, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, cod poștal 336200, România, Tel: 0724044822, E-mail:
agroaliment91@gmail.com.
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