Titlul proiectului:

Extinderea capacității și dezvoltarea afacerii firmei
CASTECO INVEST SRL prin achiziția de echipamente

Numele beneficiarului

CASTECO INVEST SRL

Numele programului

REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

“Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației”

Numele Organismului Intermediar

“Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest”

Valoarea totala a proiectului:

2.871.837,34 lei

Valoarea finanțării nerambursabile
FEDR:

1 .157.872,22 lei

Valoarea finanțării nerambursabile
din bugetul national:

204.330,39

Data de incepere proiect

15.04.2021

Proiectul se implementează în Municipiul Deva, Str. Mureşului, Nr. 18, Județul Hunedoara, cod
poştal 330060, România, Regiunea Vest, pe o durată de 24 luni, respectiv între data
01.01.2020 și data 31.12.2021.
Scopul/Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei
CASTECO INVEST SRL prin extinderea capacitatii de furnizare a serviciilor aferente codului
CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Obiectivele proiectului sunt în
strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operational Regional (POR) 20142020, axa prioritara 2: ”Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii”,
prioritatea de investiþii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitatii avansate de productie si
dezvoltarea serviciilor”, si anume îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea
productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Nationala
pentru Competitivitate.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului unui serviciu aferent
domeniului de activitate 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cu ajutorul
echipamentelor performante.
2. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de
recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare
selectivă a deșeurilor respectiv introducerea unor metode specifice pentru minimizarea
deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al
proiectului.
3. Creșterea competitivității firmei pe piața de producție națională și internațională prin:
recertificarea și implementarea sistemului de management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:
1. Creșterea volumului serviciului de dezmembrare masini coform codul CAEN 3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate prin extinderea capacității de prestare servicii în
cadrul societății CASTECO INVEST SRL, prin achiziționarea unei instalatii de tocare deseuri.
2. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor,
respectiv introducerea unor metode specifice pentru minimizarea deșeurilor, în perioada de
implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de
durabilitate al proiectului
3. Creșterea competitivității societății prin: 3 sistem de management recertificate;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro ,
precum și pagina web a POR 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a
programului facebook.com/inforegio.ro

CASTECO INVEST SRL
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

