
  

 

 

 
                                                                                                                                       Megjelenik 2018. december 17-én 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a „A BEST METASIL PROFIL Kft. termelési tevékenységének fejlesztése magas teljesítményt biztostó 
felszerelések beszerzése révén”, (kód MySMIS 111215) projekt befejezését illetően. 

 
A gyergyószentmiklósi BEST METASIL PROFIL Kft., bejegyezve  Gyergyószentmiklóson, a Kossuth Lajos 
utca 222. szám alatt, postai irányítószám 535500, Hargita megye, Románia, e-mail: 
SZIL06660@gmail.com; Telefon: 0740-285 256 – bejelenti a “A BEST METASIL PROFIL Kft. termelési 
tevékenységének fejlesztése magas teljesítményt biztostó felszerelések beszerzése révén”, (kód 
MySMIS 111215) projekt befejezését, melyet 2014-es Regionális Operatív Program keretében 
finanszíroztak, a 2-es prioritási tengely keretében – Kis és közepes vállalatok versenyképességének 
növelése; befektetési prioritás 2.1 – A vállalkozói szellem előmozdítása, különösképpen az új ötletek 
gazdasági kiaknázásának elősegítése révén, valamint új vállalkozások létrehozásának ösztönzése által, 
beleértve az üzleti inkubátorokban létrehozott vállalkozásokat is. 
A támogatási szerződés összértéke 1 259 112,82 lej, melyből 846 296,64 lej vissza nem térítendő támogatás.   
A projekt kezdete: 2016. november 1.  
A projekt lezárása: 2018. december 21. 

A projekt tárgya: a fenntartható fejlődés támogatása, a vállalkozás versenyképességének és 
termelékenységének növelése új, performans berendezésekbe való befektetés útján a hidegen megmunkált 
profilok előállításának termelési piacán, továbbá 5 új munkahely megteremtése az esélyegyenlőség és az 
azonos bánásmód feltételei mellett. 
A projekt eredményei: 4 darab új berendezés beszerzése, melyeket a termelési tevékenység fejlesztésére 
használnak, továbbá 5 új munkahely létrehozása, a támogatási kérelem leadásának pillanatában létező 
munkahelyek megtartása mellett.  
A cég tevékenységének fejlesztése révén a projektnek helyi és regionális szinten is hatása van. A 
vállalkozást új, performans berendezésekkel látták el a projekt segítségével, mely berendezések a 
hidegmegmunkálással előállított profilok termelési tevékenységét szolgálják, hozzájárulva a cég 
termékei és szolgáltatásai minőségének növeléséhez, az ügyfelek igényei kielégítésének érdekében. 

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program lebonyolítója országos szinten és irányító 
hatóságként a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és az Európai Alapokért felelős 
Minisztérium, regionális szinten pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a 
program közvetítő szerveként, mely szerv a projekt megvalósítását is követi. . 

 
 

 
A kedvezményezett elérhetőségei:  

Török Szilárd 

         ügyvezető 

 

Gyergyószentmiklós megyei jogú város,  Kossuth Lajos utca 222. szám, Hargita megye, postai irányítószám 
535500, Románia; 

tel. 0740285256; E-mail : szil06660@gmail.com. 

www.regio-adrcentru.ro 

 
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Befektetünk a jövődbe! A projekt résztámogatója az Európai Regionális Fejlesztési Alap a 2014-2020-as 
Regionális Operatív Program keretében. 

                Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának 

álláspontját. 
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