Titlul proiectului: Modernizarea, dotarea si extinderea Cabanei „Popasul Haiducilor”, cladire C1, schimbarea
destinatiei cladirii C2 in spatiu de joaca pentru copii, amenjari exterioare, imprejumuire
Numele beneficiarului: CRISALDO IMPEX S.R.L.
Numele programului: Regio- Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Numele Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
Valoarea totală a proiectului: 1 020 609.33 lei
Finanțarea nerambursabilă: 679 766.94 lei
Valoarea eligibila nerambursabila FEDR: 577 801.90 lei
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 101 965.04 lei
Data începerii: 08.05.2018
Perioada de implementare: 23.01.2017-29.02.2020
Scopul proiectului: a fost cresterea productivitatii întreprinderii S.C. Crisaldo Impex S.R.L., ca urmare a
diversificarii activitatii, prin oferirea de noi facilitati de cazare.

Obiectivele specifice:
• Introducerea de servicii noi prin construirea unei sali de coferinte, a unui loc de joaca pentru copii,
extinderea capacitatii de cazare cu o noua camera, creare grup sanitar persoana defavorizata, rampa de
acces persona defavorizata
• Dezvoltarea calitativa si cantitativa a resurselor umane prin crearea unui numar de 5 locuri de munca noi,
din care, cel putin o persoana apartinând unei categorii defavorizate
• Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de
implementare a proiectului si prin introducerea de surse energetice non-poluante: panouri solare, panouri
fotovoltaice si sistem de iluminat cu LED

Rezultatele proiectului:
- diversificarea activitatii in cadrul aceluiasi cod CAEN
- crearea a 5 locuri de munca, dintre care o persoana apartinând unei categorii defavorizate
- cresterea nivelului de colectare selectiva a deseurilor si folosirea de surse energetice non-poluante
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Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitați: www.fonduri-ue.ro www.inforegio.ro https://www.facebook.com/inforegio.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

