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S.C. GRAFOPRINT S.R.L. cu sediul în Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59, Km 8+550, Bloc hala industrială, judeţul Timiş derulează, începând cu data de
30.10.2013, proiectul ”Modernizarea activităţii de producţie a S.C. Grafoprint S.R.L.”, co–finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
baza contractului de finanţare nr. 4m/400202/4/29.10.2013 încheiat cu Ministerul Economiei cu sediul în Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, în
calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”, prin Agenția de Dezvoltare Regională
Vest cu sediul în Timișoara, strada Proclamația de la Timișoara nr. 5, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial ”Creșterea
Competitivității Economice”.
Valoarea totală a proiectului este 2.179.373,38 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 1.064.810,76 lei.

Proiectul se implementează în Regiunea de Dezvoltare Vest, Sat Chişoda, Comuna Giroc, DN 59, Km 8+550, în cadrul halei industriale, judeţul Timiş pe o
durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea unităţii de producţie existente a companiei S.C. Grafoprint S.R.L., prin achiziţionarea unor
echipamente de producție complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, care să-i permită să diversifice game de produse realizate şi care să conducă la
îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic actual, având ca impact asupra societății o creştere a cifrei de afaceri a societăţii cu 11,79% iar asupra
comunității locale oferirea de 4 locuri noi de muncă și menținerea celor 74 locuri de muncă existente într-un interval de trei ani de la finalizarea
implementării proiectului.
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