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Lansarea proiectului cu titlul „Capital” în cadrul S.C. Vosca SRL”

Lansarea proiectului cu titlul „Capital” în cadrul S.C. VOSCA SRL” 13.01.2021

SC Vosca SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital” proiect   nr. RUE 233 înscris în cadrul Măsurii
”Granturi pentru capital de lucru”, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin �nanciar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modi�cările
ulterioare, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-
urilor ca reacție la pandemia COVID.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de �nanțare  cu nr. M2-233/08.01.2021, incheiat cu
Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului PLOIEȘTI, respectiv pana la data de 12.01.2021. Durata de implementare a
proiectului este de 180 de zile de la momentul obținerii ajutorului �nanciar: respectiv de la data de 13.01.2021 până la data de 12.07.2021.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea întreprinderii bene�ciare S.C.VOSCA SRL, sub formă de grant pentru capital de lucru, măsura
implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investitiții și Promovarea
Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 130/2020.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării
grantului.
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