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“DOTAREA DAISY CLINIC SRL-D”

DAISY CLINIC SRL-D, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 26.09.2017, proiectul cu titlul “Dotarea
DAISY CLINIC SRL-D”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in
special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri. Astfel, DAISY CLINIC SRL-D a incheiat contractul de finantare nr. 449/26.09.2017, cod SMIS 104736,
cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de
Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii DAISY CLINIC SRL-D, prin diversificarea
activitatii in domeniul tehnicii dentare, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii
resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in
proiect constau in dotarea cu echipamente moderne, specifice tehnicii dentare, servicii de consultanta si servicii de
informare si publicitate.
Locul de implementare a proiectului este in str. Calarasi, Bl. U1, Sc. A, parter, mun. Fetesti, jud. Ialomita, Regiunea SudMuntenia.
Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea societatii prin diversificarea activitatii, fapt care ii va conferi
acesteia avantaje multiple incepand cu o crestere a cifrei de afaceri si implicit a venitului, precum si un avantaj
competitional si o mai mare siguranta si stabilitate pe piata. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie
crearea a cinci (5) noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.
Contractul de finantare - “Dotarea DAISY CLINIC SRL-D” - are o durată de implementare de 36 luni si o valoare totală
1.032.045,46 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 829.032,83 lei, reprezentând 80,33% din
valoarea eligibilă a proiectului.
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