
 
 

  

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” 

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1: 

Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea 

informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 

finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală 

pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia 

și pentru potențialii beneficiari FESI, sprijin financiar acordat prin schema de ajutor de minimis. 

Beneficiar: Parteneriatul Agriact-Bio, lider Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe 

Biologice, parteneri: S.C. SANTO RAPHAEL S.R.L., S.C. PREMIUM FRUCT S.R.L - punct de lucru 

Campulung, Argeș, Daily Sourcing and Research S.R.L. - punct de lucru Slobozia, lalomița, Universitatea 

VALAHIA Târgoviște, contract nr 11575/17.06.2021   

Obiectivul general al proiectului: sprijin  privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de 

programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia 

Obiectiv specific: elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul ”Valorificarea fluxurilor 

laterale din agricultura si industriile agro-alimentara, fitofarmaceutica si  HORECA, cu aplicabilitate in 

obtinerea de fitocompusi/ingredienti functional-activi cu biodisponibilitate ridicata si formularea de alimente 

noi, functionale- contributii la dezvoltarea unui plan de management al deseurilor si subprodusetor de 

origine organica” 

Rezultatele așteptate ale proiectului: documentație tehnico-economica care include un studiu de 

marketing, un studiu de oportunitate si un plan de afaceri. 

Valoarea totală a contractului de finanţare SMIS 141141, încheiat între MIFE - AM POAT și Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 4.079.044,69 lei, din care 3.467.187,99 lei reprezintă 

valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională si 611.856,70 lei 

reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă. Valoarea contractului numar 11575/17.06.2021 este de 

513.532,27 lei. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2021) iar pentru 

finalizare din care durata contractului 11575 este 17.06.2021-31.12.2021 

 

Date de contact: 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Splaiul Independenței 
296, cod postal 060031, sector 6, București, România 
Email: office@incdsb.ro Tel/Fax: 0212200900 / 0212239070 
ADR SUD MUNTENIA, Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal 910164 Călăraşi, România 
Email: office@adrmuntenia.ro  
Persoana de contact: Dr. Simona Carmen LITESCU simona.litescu@incdsb.ro 
 

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020” 
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