ADR Nord-Est,
brand-ul performanței
și pentru POS CCE
Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol
esenţial în economia europeană. Ele reprezintă o sursă de
abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de
muncă. De aceea, sprijinul pentru IMM reprezintă una dintre
priorităţile Comisiei Europene pentru creşterea economică,
pentru crearea de locuri de muncă şi coeziune socială şi
economică.
Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității
Economice" (POS CCE) a fost ﬁnanțat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională și a venit în sprijinul
dezvoltării IMM.
Impactul proiectelor realizate cu ﬁnanțare europeană prin
acest program a schimbat percepția asupra economiei zonei
de nord-est în care au fost implementate. Infuzia de fonduri
europene a ajutat societățile să surmonteze resursele
limitate de capital pe care le aveau și să înfrunte
imperfecțiunile pieței prin accesul la tehnologii care să le
facă rapid competitive.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a preluat
responsabilități de Organism Intermediar pentru acest
program și a schimbat radical istoria POS CCE, pentru că
era unul dintre programele operaționale suspendate de
Comisia Europeană în octombrie 2012 si pentru care nu au
mai fost efectuate plăți din 2010, un program care avea cea
mai scăzută rată de absorbție, de aproximativ 7%.
Organismul Intermediar pentru POS CCE a venit mai
aproape de beneﬁciari, prin preluarea atribuțiilor de către
ADR. Momentul martie 2013 a însemnat deblocarea
implementării P O S C C E 2007-2013 și accelerarea
programului.
La sfârșitul anului 2014, datele erau total diferite. ADR Nord-Est
semnase 300 de contracte de ﬁnanțare cu o valoare

totală de aproximativ 101 milioane Euro, din care 71
milioane Euro ﬁnanțare nerambursabilă. Rata de
absorbție la nivel național a crescut la 47%.
Acum sunt vizibile în întreaga regiune investiții pentru
construcția și modernizarea unor hale industriale, pentru
achiziția de utilaje și echipamente industriale care
înglobează cele mai noi și moderne tehnologii.
Aceste proiecte au generat până la mijlocul anului 2015 o
infuzie de fonduri nerambursabile în valoare de peste 74 de
milioane Euro si au condus la crearea a peste 1000 de noi
locuri de muncă și menținerea altor peste 3.500.
Ca urmare a descentralizării activităților, s-au ﬁnalizat
evaluarea și contractarea proiectelor depuse încă din anul
2010, iar beneﬁciarii au primit sprijin direct pentru
soluționarea problemelor cu care s-au confruntat, inclusiv
prin realizarea plăților într-un timp mult mai scurt decât în
perioada anterioară. Acest ﬂux a redus considerabil costurile
cu resursele ﬁnanciare necesare, inclusiv prin utilizarea
mecanismului cererilor de plată.
Volumul total al investițiilor prin POS CCE, gestionate de
ADR Nord-Est depășește acum 635 de milioane de lei, din
care peste 325 de milioane de lei reprezintă ﬁnanțare
nerambursabilă pentru dezvoltarea celor aproximativ 311
IMM din Regiune care au depus proiecte pentru investiții în
tehnologie, consultanță, standardizare, precum și pentru
dezvoltarea soluțiilor IT.
Agenția pentru Dezvoltare Regională își continua misiunea
de monitorizare a proiectelor, ajutând ﬁrmele să devină
competitive pe piețele internă și externă.

Povestea suceveană a lemnului - fragment din natură
Mobila spune povestea cuiva în linii simple, complicate sau
extravagante, dezvăluie spiritul unei case și arată
personalitatea proprietarilor. Lemnul însuși are povestea lui,
în care magia unei tehnologii transformă esențele în forme
tridimensionale care înnobilează casa.
De 13 ani, GLOBAL DESIGN din Suceava aduce în case
noutate și modernism. Echipa managerială a înțeles, însă,
că extinderea și modernizarea fabricii de mobilă nu se pot
realiza decât cu bani europeni. Așa că au depus două
proiecte pentru accesarea fondurilor prin Programul
Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității
Economice”.

cei mai mari producători de mobilier de birou și pentru
magazine din România.
Managerii ﬁrmei nu s-au oprit aici. Succesul proiectului din
2010 i-a motivat, încurajându-i să apeleze, din nou, la fonduri
europene. În 2012, un alt proiect cu asistență ﬁnanciară
nerambursabilă a prins contur. Compania a achiziționat un
Centru de Prelucrare cu Comandă Numerică, în vederea
diversiﬁcării produselor din domeniul fabricării de mobilă
pentru birouri şi magazine.
După o perioadă de implementare de numai 12 luni, în
perioada de exploatare a investiţiei, iniţiatorii proiectului au
constatat o scădere a costurilor de producţie. Pe de altă
parte, introducerea unor tehnologii moderne a deschis o
nouă abordare în ceea ce privește standardele
designului de interior.

În anul 2010, societatea a venit cu proiectul “Dezvoltarea
ﬁrmei prin achiziția de utilaje performante” prin POS CCE,
achiziționând o linie de cașerare/laminare plană, investiție
care a dat posibilitatea creării unor produse noi, utilizate atât
în construcția de mobilier, cât și pentru construcțiile de uși de
interior și panouri fonoabsorbante. Investiția a înscris
produsele societății în cele mai înalte standarde ale
designului de interior contemporan.

Astfel, șifonierele cu miros de pădure, dormitoarele cu linii
romantice sau somnoroase, bucătăriile colorate sau în
nuanțe de pământ reavăn și-au găsit loc în casele noastre,
însuﬂețind spații cochete.

Linia de cașerat achiziționată de Global Design prin
POS CCE face din companie cel mai mare producător de
mobilă la comandă din Suceava și o plasează în TOP 10

Fotoliile realizate de GLOBAL DESIGN sunt pregătite acum
să suporte lungi conversații despre cum poate o idee să
prindă viață cu fonduri europene.

