Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ SITE
Finalizarea implementării proiectului
“Clusterul Regional București – Ilfov MECHATREC - Vector Integrator de Competitivitate,
Ecoeficienţă şi Inovare, pentru Industria High-Tech de Mecatronică”

Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi
Mecatronică cu sediul în București, Şoseaua Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, anunță finalizarea
implementării proiectului “Clusterul Regional București – Ilfov MECHATREC - Vector Integrator
de Competitivitate, Ecoeficienţă şi Inovare, pentru Industria High-Tech de Mecatronică”.
Proiectul a fost co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului
de finanțare 1 CLT 800009 / 13.05.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”.
Valoarea totală eligibilă previzionată a proiectului a fost de 888.440,00 lei, din care asistenţă
financiară nerambursabilă a fost de 888.440,00 lei.
Proiectul s-a implementat în București pe o perioadă de 18 de luni.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea capacității instituționale a clusterului
MECHATREC și îmbunătățirea competitivității atât pe plan național cât și internațional a IMMurilor membre.
Obiectivele specifice au fost:
 O1-Creșterea volumului de investiții efectuate de companiile din cluster cu peste 15%;
 O2-Creșterea exporturilor realizate de IMM-urile productive/din domeniul serviciilor din
înalta tehnologie bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii din cluster cu peste 20%;
 O3-Creșterea cu peste 15% a productivității muncii companiilor membre ale clusterului;
 O4-Creșterea numărului locurilor de muncă din cluster cu peste 25%;
 O5-Creșterea relațiilor comerciale între membrii clusterului cu peste 25%;
 O6-Atragerea și implicarea de 22 noi IMM-uri productive/din domeniul serviciilor din înalta
tehnologie bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii in cluster;
 O7-Crearea unui brand și îmbunătățirea imaginii clusterului prin activități de promovare la
nivel național și internațional;
 O8-Îmbunătățirea competențelor angajaților membrilor clusterului implicați în proiect pentru
80 de participanți la cursuri de formare;
 O9-Crearea de 6 noi IMM-uri în cluster;



O10-Creșterea capacității de management și planificare a clusterului.

Proiectul a prezentat un interes clar pentru public, a avut un rol de dinamizare a economiei
naționale în termeni de competitivitate economică prin dezvoltarea de clustere și prin sprijinirea
integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor în aceste structuri de afaceri.
Pentru mai multe informații
http://www.clustermechatrec.ro/
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Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA
Nume persoană contact: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. GHEORGHE
Funcție : Președinte APROMECA și Manager de proiect
Tel.021.252.30/68, Fax: 021 252.34.37, e-mail: geocefin@yahoo.com

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale sectoriale cofinanţate de Uniunea
Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României”

