COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării: .....................................

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului
„Modernizarea activității de producție mobilier a SC. UNIK DESIGN SRL prin achiziția unor utilaje și
echipamente performante”
UNIK DESIGN SRL, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Poienelor, Nr. 5, hala 4B, Județ Brașov, anunță finalizarea, la data
de 31.12.2019, a proiectul „Modernizarea activității de producție mobilier a SC. UNIK DESIGN SRL prin achiziția unor utilaje
și echipamente performante”, cod SMIS 117195, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanțare nr. 2782/27.07.2018 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în
calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism
Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/
Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,
Cod apel proiecte POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM).
Titlul proiectului: „Modernizarea activității de producție mobilier a SC. UNIK DESIGN SRL prin achiziția unor utilaje și
echipamente performante”
Numele beneficiarului: UNIK DESIGN SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Valoarea totală a proiectului: 2.378.596,26 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.421.690,79 lei
Obiectivul general al proiectului are în vedere consolidarea poziției pe piață în domeniul accesat, dezvoltarea,
modernizarea și creșterea competitivității sectorului de producție mobilier al SC. UNIK DESIGN SRL, creșterea sustenabilă a
competitivității mediului de afaceri local, regional și național.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Extinderea capacității unității existente de producție mobilier, prin creșterea volumului tuturor categoriilor de produse
de mobilier aferente domeniului de activitate;
2. Creșterea și menținerea numărului mediu de angajați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2016 începând cu anul
următor finalizării implementării, pe toată perioada de durabilitate a proiectului;
3. Creșterea competitivității și valorificarea potențialului sectorului productiv (fabricarea mobilei) bazat pe extindere și
modernizare, prin achiziționarea unor active ce înglobează tehnologii noi: 1 buc. Circular automatizat formatizat panouri; 2
buc. Sistem PC + tastatură ergonomică și stand ergonomic monitor; 1 buc. CNC 5 axe; 1 buc. Mașină găurit cu prefrezare; 1
buc. Mașină de șlefuit cu bandă; 1 buc. CNC găurire; 1 buc. Compresor cu șurub; 1 buc. Instalație de exhaustare transport
rumeguș și praf; 1 buc. Cabină vopsire; 1 buc. Aplicație soft cu bază date campanii e-mail marketing; 1 buc. Soft proiectare
mobilier.
Rezultate obținute: Dotarea cu utilaje și echipamente performante, extinderea capacității unității existente de producție
mobilier, dezvoltarea și diversificarea activității societății, creșterea competitivității pe piața de profil, asigurarea
respectării egalității de șanse.
Indicator proiect: Realizarea unei investiții inițiale.
Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și
atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri și de realizarea unei
investiții inițiale.
Perioada de implementare: 01.08.2017 – 31.12.2019
Date de contact beneficiar:
(România, Regiunea 7 Centru, Municipiul Brașov, Strada Poienelor, Nr. 5, hala 4B, Județ Brașov,
telefon 0751515090, e-mail: office@unikdesign.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.

