Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare
Inovare în Industria Verde România
Proiect: “Increased efficiency in business operations and superior added value for waste
cardboard recycling“
- Proiect cofinanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –
Beneficiar:
Vrancart S.A., Adjud, România

Nr. Inregistrare 1/03.07.2015

Anunţ de demarare al proiectului
1. Vrancart S.A., cu sediul în România, în judeţul Vrancea, strada Ecaterina Teodoroiu, nr 17,
Municipiul Adjud, număr de telefon: 004.0237.640.800, număr de fax: 004.0237.641.720,
lansează, începând cu data de astăzi, implementarea proiectului “Increased efficiency in
business operations and superior added value for waste cardboard recycling“, proiect
co-finanţat în cadrul programului „Inovare în Industria Verde” conform Contractului de
finanţare nr. NACIR - 2014/113352, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al
programului.
2. Valoarea totală a proiectului aprobat este de 3.000.000 euro, din care asistenţa financiară
nerambursabilă nu va depăși suma de 1.000.000 euro, intensitatea cofinanţării
nerambursabile fiind de 33 %.
3. Proiectul se implementează la sediul central al Vrancart S.A. din Adjud, strada Ecaterina
Teodoroiu, nr 17, județul Vrancea, România.
4. Durata implementarii proiectului: proiectul se va finaliza până în data de 30.04.2016.
5. Obiectivele generale ale proiectului sunt:
 Creșterea, în mod semnificativ, a nivelului valorii adăugate generate în cadrul lanțului de
valoare intern al societății, maximizând astfel capitalizarea, la nivel intern, a deșeurilor de
carton. Acest lucru se va realiza prin modernizarea tehnologiei noastre pentru fabricarea
cutiilor din carton.
 Introducerea managementului orientat spre eficiență al procesului de conversie a plăcilor
din carton în ambalaje.
6. Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
 Nume persoană contact: Romeo Sava;
 Funcţie: Responsabil Compartiment Management Proiecte;
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 Adresa: Vrancart S.A., str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Mun. Adjud, judeţ Vrancea;
 Tel.: 004.0237.640.800, Fax: 004.0237.641.720, e-mail: romeo.sava@vrancart.ro și
vrancart@vrancart.ro

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no
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