Titlu proiect: “Extindere si modernizare Hotel Parc Slatina”
Denumire beneficiar: Complex Hotelier Parc SA;
Cod SMIS 116253.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul
Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor. Complex Hotelier Parc SA a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operational Regional la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.
Scopul proiectului: plasarea beneficiarului SC COMPLEX HOTELIER PARC SA in categoria celor mai competitive
intreprinderi din domeniul facilitatilor de cazare turistica din orasul Slatina. SC Complex Hotelier Parc SA
urmareste dezvoltarea economica a beneficiarului prin cresterea competitivitatii acestuia pe piata facilitatilor
de cazare turistica prin cresterea productivitatii muncii si a atractivitatii beneficiarului pe piata IMM-urilor prin
atragerea unui sector nou de clienti.
Obiectivul general al proiectului este reorientare serviciilor de cazare catre categoria business/corporate, SC
Complex Hotelier Parc SA, consolidandu-si activitatea si devenind astfel o intreprindere competitiva pe piata
serviciilor de turism.
Rezultatele planificate ale proiectului sunt:
-

-

-

-

Extinderea facilitatii de cazare turistica detinuta de beneficiar de la un numar de 70 de camere la un
numar total de 85 camere cu acces la dotari de tip sali de conferinta, sala de evenimente, restaurant,
terasa, etc, astfel: 67 de camere duble (dintre care 1 camera dubla persoane cu dizabilitati si 2 camere
duble de lux), 8 camere single, 10 apartamente (dintre care 1 apartament persoane cu dizabilitati si 1
apartament de lux);
Realizarea de investitii pentru acomodarea persoanelor cu dizabilitati prin crearea unor camere special
amenajate/dotate (1 camera dubla si 1 apartament) precum si amenajarea unei rampe de acces in
cladire si mentinerea locurilor de parcare aferente persoanelor cu dizabilitati;
Dotarea noii constructii conform functionalitatilor specifice, inclusiv prin inslatarea de panouri solare in
vederea utilizarii surselor regenerabile de energie;
Dotarea beneficiarului cu active necorporale inovative care permit controlul reprezentantului legal al
intreprinderii asupra softului de gestiune a hotelului oricand si de oriunde prin achizitia unui soft
integrat in vederea eficientizarii sistemelor hotelului
Recertificarea hotelului dupa realizarea investitiei conform legislatiei in vigoare pentru domeniul
turistic. Aceasta activitate va fi realizata la finalizarea constructiei, dupa receptia si amplasarea
dotarilor specifice achizitionate. Aceasta activitate are in vedere cresterea numarului de stele aferent
hotelului de la 3 *** actual, la 3+*** viitor;

-

certificarea serviciilor de cazare conform ISO 9001 si prin introducerea unei proceduri specifice de
colectare selectiva a deseurilor si redefinirea fiselor de post ale intreg personalului beneficiarului in
concordanta cu noua procedura de colectare selectiva a deseurilor;

Perioada de implementare: 15.06.2018 – 30.11.2019;
Valoare totala de 19 248 415,49 RON ;
Finantarea nerambursabila : 4 500 800 RON.
Contribuitie FEDR : 3 825 680 RON;
Contributie nationala : 675 120 RON ;
Pentru detalii suplimentare: Numele : Mariana Cioaca – Director financiar, tel 0745 622 369, e-mail office@hotelparcslatina.ro;
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

