PROIECT POR 2.1
Titlul Proiectului : ”Extinderea si modernizarea pensiunii turistice “Leagănul Bucovinei” cu dezvoltarea de servicii noi prestate”,
finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Beneficiar : S.C. LEAGĂNUL BUCOVINEI SRL SUCEAVA
Obiectivul general al proiectului : Creșterea competitivității SC LEAGĂNUL BUCOVINEI SRL, prin diversificarea serviciilor
turistice oferite și creșterea capacității de cazare, în vederea creșterii numărului de turiști deserviți de societatea comercială Leagănul
Bucovinei SRL
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Extinderea capacității de cazare a pensiunii prin creșterea numărului de spații de cazare de la 9 camere la 13 camere.
2.Modernizarea pensiunii prin creșterea nivelului de clasificare de la 3 stele la 4 margarete în conformitate cu legislația în vigoare.
3.Angajarea de personal profesionist pentru deservirea clienților pentru prestarea serviciilor turistice, având în vedere promovarea
egalității de șanse la angajare. Vor fi angajați un număr de 5 salariați, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
Ca urmare a implementării proiectului de către beneficiar LEAGANUL BUCOVINEI SRL s-au obținut următoarele rezultate:
1. A crescut suprafata construita cu 58,80 mp, de la 227,45 mp la 286,25 mp, iar suprafata desfasurata a crescut cu 166,58 mp de la
794,85 mp la 961,43 mp
2. A crescut nivelul de clasificare al pensiunii de la 3 stele la 4 margarete
3. Au fost create 5 locuri de munca noi
Valoarea totală a proiectului : 1.129.892,22 lei, valoarea contribuției nerambursabile este de 763.343,18 lei din care contribuția FEDR
648.841,70 lei.
Data de începere a proiectului: 24.10.2017
Data de finalizare a proiectului: 31.10.2019
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
www.inforegio.ro / facebook.com/inforegio.ro

SC LEAGĂNUL BUCOVINEI SRL
Date de contact: Mun.Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca, nr.18, jud.Suceava,tel.0230230220,
info@leaganulbucovinei.com
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