
"Cresterea capacitatii de productie Kool Tool SRL, prin achizitia de 
echipamente performante", SMIS 116797

Numele beneficiarului: KOOL TOOL SRL
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 
Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei”
Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia”  
Valoarea totala a proiectului: 3,858,629.97   lei.
Valoarea finantarii nerambursabile: 1,990,143.38 lei, din care 1,691,621.87  lei – FEDR si 298,521.51  lei – Bugetul National. 
Contract de finantare: 2099/21.05.2018
Perioada de implementare: 57 de luni, respectiv intre data de 01.06.2017 – 28.02.2022.
Locatia de implementare a proiectului: Municipiul Craiova, Str. Cimpia Islaz, nr. 149, jud. Dolj, regiunea Sud-Vest Oltenia
Obiectivul general al proiectului il constituie extinderea capacitatii de productie a KOOL TOOL S.R.L. prin aczhitia de echipamente
tehnologice performante. Atingerea obiectivului va determina cresterea competitivitatii solicitantului Kool Tool S.R.L., in vederea
consolidarii pozitiei pe piata a acestuia în domeniile competitive identificate în Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile 
Regionalede Dezvoltare. Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii 2.2. ” 
Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de producþie si dezvoltarea serviciilor” – îmbunataþirea competitivitaþii economice 
prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Nationala pentru Competitivitate
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Achizitia a 30 de echipamente tehnologice, a unei aplicatie software de tip ERP, a unui sistem de panouri solare si a unui sistem
de panouri fotovoltaice pana la sfarsitul perioadei de implementare;
2. Crearea a 15 noi locuri de munca cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, din care cel putin 1 va fi destinat persoanelor
din grupuri defavorizate;
3. Implementarea in conditii optime a proiectului prin achizitia de: servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare,
servicii de management de proiect, servicii de informare si publicitate, servicii de certificare ISO si servicii de participare la
targuri/expozitii internationale (participare, transport si cazare).
Rezultatele proiectului:
1. Au fost achizitionate 30 de echipamente tehnologice, o aplicatie software, un sistem de panouri solare si un sistem de panouri
fotovoltaice.
2. Au fost create 15 locuri noi de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, din care 1 destinat persoanelor din grupuri
defavorizate.
3. A fost incheiat 1 contract de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare; 1 contract de servicii de informare si publicitate; 1
contract de servicii de management de proiect; un contract servicii de certificare ISO; participare la targ/expozitie internationala.

Impactul investitiei asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului sus mentionat societatea si-a sporit 
competitivitatea, capacitatea de productie si poate sa realizeze un numar mai mare de procese tehnologice (etape ale fluxului 
tehnologic), ceea ce conduce la realizarea unui volum mai mare de produse, la costuri de productie mai mici. Prin creearea celor 15 locuri
de munca a contribuit la combaterea somajului in regiunea Sud-Vest Oltenia.

Date de contact: 
Persoana de contact: Meggiolaro Luca Andrea , functie Administrator 
Tel/fax/email: 0751045333/ luca.meggiolaro@kool.tool.eu 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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