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Titlu

 “Modernizare terenuri de sport prin construire: 1- Cladire vestiare si sala squash, 2 - Structura acoperire terenuri
de sport”



Numele beneficiarului: SOTIL SPORT SRL



Obiectivele proiectului:                                                                                                                                            
Obiectivul general al SOTIL SPORT SRL il reprezinta dezvoltarea activitatilor sportive intr-o baza sportiva 
moderna in care sa se poata practica activitati cat mai diverse, ca   sporturi individuale si de echipa, aceste 
facand parte din dezvoltarea sustenabila a firmei.                                                                                                  
Obiectivele specifice ale proiectului:                                                                                                                       
-Realizarea unei cifrei de afarceri de 1.483.727 lei in anul trei de la finalizarea proiectului;                                   
-Realizarea unui profit net de 320.527 lei in anul trei de la finalizarea proiectului;                                                 
-Crearea unui numar de 5 noi locuri de munca, o persoana va fi angajata din categoria persoanelor 
defavorizate, nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni.                                                          
Valoarea totala a proiectului : 1.422.238,76lei                                                                                                        
Finantarea nerambursabila : 894.460,00 lei                                                                                                           
Valoare contributiei europene(FEDR): 760.291,00 lei  



Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 134.169,00 lei                                                                                     
Rezultatele proiectului:                                                                                                                                            
-Realizarea unei cifrei de afarceri de 1.483.727 lei in anul trei de la finalizarea proiectului;                                   
-Realizarea unui profit net de 320.527 lei in anul trei de la finalizarea proiectului;                                                 
-Crearea unui numar de 5 noi locuri de munca, o persoana va fi angajata din categoria persoanelor 
defavorizate, nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni.                                                          
Impactul proiectului :                                                                                                                                               
Proiectul a contribuit la consolidarea mediului de afacerii la nivelul judetului Valcea si a Regiunii SV Oltenia, 
prin dotarea firmei cu echipamente inovative, de ultima generatie si constructive ultra-moderna ceea ce 
confera siguranta si noi oportunitati ale afacerii,  totodata a  contribuit la cresterea gradului de ocupare a fortei 
de munca, prin crearea de noi locuri de munca, inclusiv pentru persone defavorizate. 



Data începerii   proiectului: 03.01.2017                                                                                                                 
Data semnarii contractului de finantare: 15.03.2018                                                                                             
Data   finalizării proiectului: 30.12.2019                                                                                                                
Codul MySMIS: 112983 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

SC SOTIL SPORT SRL
Judetul Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, 

                   Str. Dacia, nr. 17, Baza Sportiva 1 Mai, 
      Tel:0721268981        Mail: georgeotto1977@gmail.com
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