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Despre proiect

Titlu proiect: “ Cresterea productivitatii SC MARSHAL SRL prin extindere constructie existenta cu hala spatiu ITP si hala productie si
depozitare, amenajare incinta”
Cod SMIS: 115292
Beneficiar: MARSHAL SRL
MARSHAL SRL a incheiat contractul de finantare nr. 1412 din 14.03.2018, cod SMIS 115292, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar,
fiind beneficiar al proiectului “Cresterea productivitatii SC MARSHAL SRL prin extindere constructie existenta cu hala spatiu ITP si hala productie
si depozitare, amenajare incinta”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2– Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea
serviciilor.
Obiectivul general proiectului il reprezinta diversificarea gamei de produse oferite de MARSHAL SRL in domeniul industriei prelucratoare (cod
CAEN 2920 - Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci). De asemenea compania isi propune cresterea
numarului de salariati cu 5 persoane Acest obiectiv corespunde obiectivului specific al POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2.
"Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea seviciilor”.
Obiective specifice:
Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de diversificarea producþiei unei unitaþi existente, prin produse care nu au fost fabricate anterior
în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN 2920) vizat de investiþie si implicit cresterea productivitatii activitatii companiei prin extinderea
constructiei existente cu hala pentru spatiu ITP si hala productie si depozitare, amenajare incinta. Mentinerea numarului de salariati inregistrat la
finalul exercitiului financiar anterior depunerii proiectului (Anul 2016) precum si cresterea numarului mediu de salariati (cu 5 salariati) la finalul
exercitiului financiar ulterior celui in care se finalizeaza implementarea proiectului si mentinerea in exercitiile financiare ulterioare din perioada de
valabilitate a contractului
Scopul proiectului: dezvoltarea durabila a societatii MARSHAL S.R.L. in domeniul productiei de remorci si semiremorci, prin extinderea constructiei
existente cu hala pentru spatiu ITP si hala productie si depozitare, amenajare incinta, achizitia de echipamente si software specifice, cresterea
resursei umane a societatii, cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, si sporirea performantelor sale financiare si de marketing.
Rezultatele proiectului: Rezultatele acestui proiect vor fi cuantificate prin intermediul realizarii constructiei hala pentru spatiu ITP si hala productie
si depozitare, a cresterii numarului de salariati ai companiei cu inca 5 persoane si a diversificarii gamei de produse oferite de MARSHAL SRL.
Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor are ca impact dezvoltarea economica la nivelul municipiului Ramnicu
Valcea si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene si cu cerintele dezvoltarii durabile, cresterea calitatii produselor oferite si
crearea de noi locuri de munca.
Locul de implementare: Calea Bucuresti nr. 249, Municipiul Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Regiunea Sud Vest Oltenia.
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 4.533.683,93 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile
2.654.742,65 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 2.256.531,25 lei si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National
398.211,40 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 22.02.2017 – 31.03.2021
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