Anexa 1 la HCL nr. …………………..
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
“ CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL
AUTOMOTIVE” - documentaţie tehnico economică elaborată
de către S.C. ”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.156/14.09.2010
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :
12.625.307,36 lei
din care: C + M (T.V.A. inclusă) :
4.576.281,78 lei
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):
- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)
4.906.255,42 lei
- Buget local ( minim 50%)
4.906.255,43 lei
STRUCTURA DE COST
Costuri eligibile
9.812.510,85 lei
Costuri neeligibile
380.691,26 lei
TVA din care:
2.432.105,25 lei
TVA cheltuieli eligibile
2.355.002,62 lei
TVA cheltuieli neeligibile
77.102,63 lei
TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)
12.625.307,36 lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):
5.286.946,69 lei (fără TVA)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA:
4.906.255,43 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:
380.691,26 lei
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată:
4.906.255,42 lei
Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:
5.286.946,69 + 2.432.105,25 (TVA aferentă proiectului) + 3.200.410 (avans execuţie) = 10.919.461,94 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile
rambursării/decontărilor ulterioare.
DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 de luni de la semnarea contractului de finanţare
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI :
- Crearea unei infrastructuri de afaceri, care oferă suport şi asistenţă atât celor care vor să demareze mici afaceri cât şi impuls
pentru consolidarea lor
- Implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sectorul automotive
- Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali şi regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive
- Crearea unui centru de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de
consultanţă pentru furnizori şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate;
- Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul construcţii de maşini/automotive la nevoile
întreprinderilor;
- Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector.
- Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de producţie şi îmbunătăţirea calităţii, utile firmelor mici si mijlocii cât si
firmelor mari, inclusiv multinationale.
- Sprijinirea firmelor mici şi mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe maşinile cu comenzi numerice sau de injecţie mase
plastice pentru acoperirea acestor procese în cazul în care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau
pentru realizarea de prototipuri.
CAPACITĂŢI:
- Suprafaţa desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp):2000 mp.
- Suprafaţa construită nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1600 mp.
- Amprenta la sol a nou createi structuri de afaceri (mp): 1789 mp.
- Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1924,83 mp.
- Suprafaţa parcaje: 624 mp.
- Suprafaţă drumuri:1710 mp.
- Suprafaţă alei: 625,50 mp.
- Suprafaţă spaţii verzi: 3433 mp.
- Număr locuri de parcare: 50 buc
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