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Finalizarea proiectului „CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ P+2E, ORAȘUL NĂVODARI”
SC VILA DUCU SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ
P+2E, ORAȘUL NĂVODARI”, cod SMIS 115451, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2:
“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Obiectivele proiectului sunt:
OG: Îmbunătăţirea competitivităţii economice a firmei VILA DUCU prin crearea unei unităţi noi de prestare
servicii şi dotarea corespunzătoare a acesteia în domeniul turismului în Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa.
OS1: Construirea şi dotarea unei structuri de cazare cu 15 spaţii de cazare în camere duble şi spaţii comune,
dotarea cu echipamente performante, mobilier, IT şi active necorporale, în Oraşul Năvodari, zona Mamaia
Sat, până în luna 36 de implementare a proiectului de finanţare.
OS2: Creşterea numărului mediu de salariaţi în cadrul SC VILA DUCU SRL cu 3 angajaţi până în anul 2021
faţă de nivelul înregistrat în anul 2016.
Rezultatele proiectului sunt:
1. Structură de cazare cu 15 camere duble și spații comune, construită și dotată cu echipamente și sisteme
performante atât tehnologic cât și eficiente energetic, mobilier, echipamente IT, active necorporale, în
Oraşul Năvodari, zona Mamaia Sat.
2. Crearea a 3 noi locuri de muncă pentru operaționalizarea structurii de cazare, dintre care 1 loc pentru
persoană defavorizată persoană cu vârsta între 15 și 24 de ani.
Valoarea totală a proiectului este de 5.432.694,33 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de
2.727.780,34 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:
ü 1 investiție inițială concretizată în crearea unei unităţi noi de prestări servicii turistice de cazare;
ü 3 locuri de munca nou create pentru operaționalizarea structurii de cazare, dintre care 1 loc pentru
persoană defavorizată persoană cu vârsta între 15 și 24 de ani;
ü creșterea notorietății firmei pe noua piață de turism și într-un nou domeniu de activitate;
ü clienții vor beneficia de serviciile îmbunătățite, la standarde europene, prestate de personalul calificat,
competent și dedicat pentru confortul turiștilor.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: POPESCU DANIEL-ALEXANDRU, Manager de
proiect/Administrator, tel. 0723.508.973, office@viladucu.ro .
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