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Anunț de presă
Finalizare cu succes a proiectului de dezvoltare a activității de proiectare structuri pentru construcții
din cadrul firmei BON STEEL SRL.
S.C. BON STEEL SRL anunță finalizarea implementării proiectului: „Dezvoltarea activității de proiectare structuri
pentru construcții”, cod SMIS: 130927.
Proiectul finanțat prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, a avut o valoare totală de 834.665,57
lei. Valoarea finanțării nerambursabile pentru acest proiect a fost de 494.702,45 lei din care 420.497,10 lei a
reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 74.205,35 lei a
reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Proiectul de finanțare „Dezvoltarea activității de proiectare structuri pentru construcții”, a cărei beneficiar este
firma BON STEEL SRL, a fost co-finanţat prin REGIO - Programul Operaţional Regional, în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de autoritate de
management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de organism intermediar.
Obiectivul proiectului a vizat creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. BON STEEL SRL,
prin dezvoltarea activității principale a firmei.
Rezultatul principal a fost consolidarea indicatorilor economico-financiari ai firmei, totodată contribuind și la
creșterea competitivității economice și dezvoltarea economică a regiunii Vest.
Concret, rezultatele proiectului sunt:
• A fost creat unui loc de muncă nou, pe o perioadă nedeterminată, cu norma întreaga, pentru o persoană
din categorii defavorizate si au fost menținute cele 6 locuri de muncă existente la finalul anului 2018.
• Achiziționarea de echipamente hardware, ce susțin creșterea competitivității firmei: sistem de calcul,
multifuncțional A3 color, plotter, laptop, server cu rețea, videoproiector.
• Achiziționarea de licențele software ce se bazeaza pe tehnologii diferite care perimit firmei să realizeze
lucrări cât mai variate. Astfel, s-au avut în vedere licențe pentru calcul static al structurii, pentru calculul
îmbinărilor pentru structuri metalice, pentru desene de rezistență structuri metalice, pentru modelare
structuri metalice și pentru desene de rezistență structuri din beton.
• Achiziționarea de lift trepte pentru acces persoane cu disabilități și centrală electrică fotovoltaică pentru
creșterea firmei pe principii de dezvoltare durabilă.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la S.C. BON STEEL SRL, la adresa: Municipiul Timisoara, Str. Venus
nr. 35, etaj, SAD 2, compartiment A, județul Timis, cod postal, 300693, România.
Persoana de contact: Neagoie Bogdan, Telefon: 0744387853.
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
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