Program
mul Operațiional Sectorrial „Creșterrea Competitivității Econ
onomice”
-co-finanțat
prin Fondull European de
d Dezvoltare Regionalăă
nvestiții penttru viitorul dumneavoas
d
tră”
„In

Anunț
A
privin
nd lansarea proiectullui
“M
Modernizarrea și diverssificarea acctivității de contabilitat
c
te”
Bucureșști,07.10.20013
IN.TO.CO. 96 S.R
R.L. cu sediul în Buccurești, Str. Miron Co
ostin Nr.47 Bl.5B Sc.2 Ap.21
Sector 11, deruleazăă începând cu
c data de 118.09.2013, proiectul “Modernizar
“
area și diverrsificarea
activitățții de conttabilitate”, proiect coo-finanţat prin
p
Fondu
ul Europeaan de Dezzvoltare
Regionaală, în baaza contractului de fi
finanţare în
ncheiat cu Ministerul pentru So
ocietatea
Informaaţională, în calitate de Organism
O
Inntermediar în numele şi
ş pentru Miinisterul Ecconomiei
Comerţuului şi Meddiului de Affaceri în caliitate de Auttoritate de Managemen
M
nt pentru Prrogramul
Operaţioonal Sectorrial „Creşterrea Competiitivităţii Eco
onomice”.
Valoareea totală a proiectullui este dde 124.647
7,28 lei, din
d
care aasistenţa financiară
nerambuursabilă estte de 77.389
9,65 lei, dinn care valoaarea eligibillă neramburrsabilă acorrdată din
FEDR eeste de 64.0001,24 lei şii valoarea eeligibilă neraambursabilăă acordată ddin bugetul naţional
este de 13.388,41 lei.
î Municipiiul Bucureşşti, Str.Econ
nomu Cezăărescu nr.1--9 etaj 1
Proiectuul se impleementează în
ap.6, cood postal 060754, pe o durată
d
de 2 luni.
ului este creeșterea prooductivității economicee pentru redducerea deccalajelor
Obiectivvul proiectu
față de productiviitatea mediee la nivelu
ul UE. Echipamentele TIC achizziționate vo
or crește
abile, prin reducerea timpului de
d lucru
eficiențța prelucrărrii documeentelor finaanciar-conta
alocat ffiecărei lucrrări, mărireea randameentului fiecă
ărui angaja
at, oferirea de servicii prompte
p
către cllienți, rezollvarea mai rapidă a prroblemelorr punctuale.. Astfel vorr putea fi în
ncheiate
contraccte suplimen
ntare, va crește
c
cifra de afacerii și rentabillitatea comp
mpaniei. Ob
biectivele
specificce sunt valoorificarea pe deplin a ppotențialulu
ui TIC – uttilizareaTIC
C în toate procesele
p
serviciillor oferite, creșterea ofertei
o
de coonsultanță specializată
ă ce contribbuie la procesul de
creșteree a cotei dee piață – diisponibilitattea de a offeri o gamă
ă mai divers
rsificată de servicii,
atragereea de noi clienți,
c
crea
area unui ccadru favo
orabil dezvo
oltării antreeprenoriatu
ului prin
reducerrea constrân
ngerilor în domeniile de eșec alee pieței – accces la finaanțare, instrrumente
financiaare, accesul la infrastrructurile și serviciile de
d afaceri.
Detalii ssuplimentarre puteţi obţţine de la:
Nume ppersoană conntact: Anca
a Ayash
Funcţie: Manager Proiect
P
Tel. 0211.252.44.744 Fax: 031.8
810.54.00, E
E-mail: ancca.ayash@in
ntoco.ro

