Fonduri europene pentru dezvoltarea societatii Campack SRL
Proiectul “Diversificarea productiei prin investitite continua la Campack SRL”, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 este implementat de firma Campack SRL.
Scopul proiectului:
- diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au mai fost fabricate anterior in unitate.
Aceasta presupune ca noile produse se adauga gamei sortimentale deja existente. In acest caz, unele
active utilizate in realizarea unui produs existent pot sa fie utilizate, in continuare, in realizarea noului
produs, in principiu, sunt combinate active vechi (reutilizare) si active noi.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea unui nou spatiu de productie de 1320 mp care reprezinta o hala in care se va desfasura
intregul procesul tehnologic,
2. Cresterea capacitatii competitive a firmei prin:
Achizitionarea de utilaje inovative si ecoeficiente care sa conduca la o scadere a consumului specific
per produs si o scurtare a timpului de realizare a contractelor
Recertificarea ISO 9001, certificarea ISO 14001 si ISO 18001 care vor ridica nivelul de management al
calitatii, a protectiei mediului si a protectiei persoanelor
Eficientizarea procesului decizional prin achizitia unui software integrat de gestiune, software de
management al firmei,
Infiintarea unui magazin online pentru legatura directa cu potentialii clienti si cresterea volumului de
vanzari
Cresterea vizibilitatii firmei si a produselor sale pe piata interna si internationala prin infiintarea unui
magazin online si participarea ca expozant la un targ international de profil.
Rezultatele implementarii proiectului:
1.O noua hala de productie in suprafata de Sc = 1320 mp;
2. Achizitie a 12 active corporale si 3 active necorporale
3. Recertificare ISO 9001, certificare ISO 14001 si 18001. Magazin online. Participare la targ international
-Data inceperii investitiei: 07.08.2018
-Perioada de imlementare: 36 luni, pana la data de 07.08.2021
-Valoarea totala-5.759.206,11 lei
Valoarea totala contributie publica este de 3.358.162,10 lei, din care:
Contributia UE este de 2.854.437,78 lei,
Contributia nationala este de 503.724,32 lei
Pentru informatii detailate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana , invitam sa
vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul www.inforegio,ro, pagina: facebook.com/inforegio.ro
Date de contact beneficiar:
Brasov, str. Zizinului nr. 109.Bis; Tel 0742-130080; Email:office@campack.ro
www.regio-adrcentru.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 20142020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

