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Anunț finalizare proiect ”Diversificarea activității VV Projekt SRL prin 
achiziție de echipamente”

Titlul proiectului: Diversificarea activității VV Projekt SRL prin achiziție de echipamente 
Numele beneficiarului: SC V&V PROJEKT SRL 
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 
Numele Autorității de Management: MDRAPFE 
Numele Organismului Intermediar: ADR Centru  
Valoarea totală a proiectului: 157,437.58 lei 
Valoare finanțării nerambursabile: 123,152.58 lei  

Proiectul  “Diversificarea activității VV Projekt SRL prin achiziție de echipamente”, cod MySMIS 109616, 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către societatea SC V&V 

PROJEKT SRL și are o valoare totală de 157,437.58, din care 123,152.58 reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional 

de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect 

în Regiunea Centru. Proiectul și-a atins obiectivele specifice propuse, și a condus la următoarele rezultate 

specifice:  

 1 loc de muncă nou creat în perioada de implementare a proiectului 

 1 serviciu semnificativ îmbunătățit până la finalizarea implementării proiectului 

 Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a 

utilizării instalațiilor care sunt mai eficiente din punctul de vedere a consumului energetic 

Indicatori de realizare atinse: 

Număr de societăți sprijinite: 1 

Număr de societăți care primesc granturi: 1 

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 34,285 lei contribuție proprie 

eligibilă și neeligibilă 

Date de contact beneficiar:  

 mun. Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 2, bl. 2, et. 9, ap. 31, jud. COVASNA 

 Tel. 0740 842 810, Mail: office@vvp.ro 

www.regio-adrcentru.ro 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

mailto:office@vvp.ro
http://www.inforegio.ro/

