
                                                                                                                                                                                  

Descrierea proiectului conform Anexei 8, pentru website beneficiar

Titlul  proiectului: “Inființare  fabrică  sisteme  de  ventilație  la  Răcari”  cod  SMIS  102527,  proiect
cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.
876 încheiat în data de 31.01.2018 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administrației, în
calitate de Autoritate de Management, și  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia,  în
calitate  de  Organism  Intermediar.  Amplasamentul  propus  este  situat  în  orașul  Răcari,  județul
Dâmbovița (Regiunea de dezvoltare regionala Sud-Muntenia), pe parcela 2, situată pe strada Fabricii
de Zahar nr. 8A.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare
2:  „Îmbunătățirea  competitivitații  întreprinderilor  mici  și  mijlocii”,  Prioritatea  de  investiții  2.1:
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitareaexploatării economice a ideilor noi și
prin  încurajarea  creării  de  noi  întreprinderi,  inclusiv  incubatoare  de  afaceri” -  2.1.A
Microîntreprinderi.

Beneficiar: WELKINS FIRE PROTECTION SOLUTIONS S.R.L.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul  general al  proiectului  il  constituie asigurarea condițiilor necesare producției  de linie a
sistemelor de ventilație cu rol de securitate la incendiu (trape de desfumare și evacuare a gazelor
fierbinți) brevetate de SC WELKINS FIRE PROTECTION SOLUTIONS SRL, prin realizarea unui spațiu de
producție și dotarea acestuia cu echipamentele tehnologice aferente.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific 1
Asigurarea  independenței  companiei  WELKINS  FIRE  PROTECTION  SOLUTIONS  SRL  în  furnizarea
sistemelor de ventilație și eliminare a fumului și gazelor fierbinți. Acest obiectiv va fi realizat prin
înființarea unei facilități proprii de producție și dotarea acesteia cu echipamentele necesare realizării
fluxului tehnologic aferent soluțiilor tehnice pe care compania le-a dezvoltat și pentru care a obținut
certificarea europeana;

Obiectivul specific 2
Consolidarea poziției pe piață a întreprinderii intr-un domeniu care a fost indentificat în Strategia
Națională de Competitivitate ca fiind un domeniu competitiv, și anume fabricarea echipamentelor
industriale de ventilație și frigorifice.

                                                                         



                                                                                                                                                                                  

Obiectivul specific 3
Asigurarea controlului calității produselor fabricate prin alcătuirea unei echipe de profesioniști care
vor fi implicați direct în procesul de producție. Acest obiectiv va fi realizat prin creșterea numărului
mediu de angajați ai firmei cu 5 persoane, dintre care cel puțin una din categoriile defavorizate.

Rezultate așteptate
1.  Producția în regie proprie a sistemelor  de ventilație și  eliminare a fumului  și  gazelor  fierbinți
pentru care compania a obșinut certificarea europeană, prin asigurarea bazei materiale necesare
(construcție și linie de producție dotată cu echipamente aferente fluxului tehnologic).
2. Poziție consolidată pe piața de profil, în contextul valorificării investiției realizate de societate, la
nivel managerial (model de management implementat prin proiect) si de marketing (promovarea
proiectului și a sursei de finanțare a investiției cu efecte în creșterea vizibilității societății).
3. Reducerea ratei de șomaj înregistrată la nivel local inclusiv în rândul persoanelor care fac parte din
grupuri vulnerabile/defavorizate.

Data de incepere: 31.01.2018

Perioada de implementare: 31.01.2018 – 31.07.2021

Valoarea totală a proiectului este de 1.454.506,28 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă
finanțată  din  Fondul  European  pentru  Dezvoltare  Regională  770.117,87  lei,  valoarea  eligibilă
nerambursabilă  finanțată  din  bugetul  național  este  de  98.109,72  lei  iar  contribuția  proprie  a
Beneficiarului este de 586.278,69 lei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam
sa  vizitati   www.fonduri-ue.ro,  site-ul  web  al  Programului  Operational  Regional  2014-2020
www.inforegio.ro , pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

Adresa poștală: Oraș Răcari, România, Str. Fabrica de Zahăr nr. 8A, județul Dâmbovița

Telefon: 0722.216622, Email: cristina@welkins.eu
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