Comunicat de presă
Data 18.09.2018
Lansarea proiectului „Înființare port turistic de agrement pe lacul Siutghiol”
S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L., în calitate de Beneficiar, cu sediul în localitatea Năvodari, Strada M10, Nr.
0-A, Zona A, judeţul Constanţa, implementează proiectul „Înființare port turistic de agrement pe
lacul Siutghiol”, cod SMIS 116743, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de
investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud–Est, în
calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 8.187.565,39 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
de 4.123.763,90 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității SC J.T. GRUP OIL SRL prin
dezvoltarea activității economice descrisă de codul CAEN 9329.
Obiectivul specific al proiectului vizează înființarea unui port turistic și a unei zone de distracție și
recreere pe lacul Siutghiol, zona Mamaia Sat, în vederea dezvoltării activității economice descrisă
de codul CAEN 9329; achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și dotări în vederea
dezvoltării portului ca un complex eficient, durabil și sigur; consolidarea poziției pe piață,
promovarea parteneriatului cu eventualii clienți și dezvoltarea unor relații strânse cu aceștia,
fidelizarea acestora.
Durata de implementare a proiectului este de 48 luni, respectiv între data 03.05.2017 și data
30.04.2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dublea Andrea-Elena, administrator, cu următoarele date
de contact: 0730556197, e-mail: andrea.dublea@jtgroup.ro.
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