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Cheltuieli eligibile - minimis- rata finanțării de 90%:

Avantaje:

• Standardizare: certificare produse / sisteme de management ISO (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000,

  Sa8000)

• Internaţionalizare: târguri şi expoziţii internaţionale, misiunieconomice

• Consultanţă, proiectare

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT

• elaborăm cererea de finanțare

• vă oferim servicii de proiectare specializată

• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT

• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare

• vă oferim consultanță în alegerea echipamentelor medicale necesare

• împreună oferim atât servicii de consultanță cât și servicii de proiectare (în cazul investițiilor de construcții)

• responsabilitate centralizată: un singur grup de firme va fi responsabil de întreaga derulare a proiectului de investiţii - 

  atât în ceea ce privește partea de consultanță cât și partea de proiectare

• comunicare eficientă: o singură persoană de contact va fi responsabilă pentru fluxul de informații între Beneficiar și 

  echipa de consultanță și de proiectare

• garanții unice pe piața din România:

     - returnăm prețul serviciilor în cazul în care cererea de finanțare este respinsă din orice motiv legat de documentația 

       tehnică întocmită 

     - 50 % din prețul serviciilor de proiectare se plătește numai în cazul în care cererea de finanțare va fi aprobată

Erond Project Management
oferă servicii la cheie

de asemenea:

- oferim servicii complete de consultanță în fonduri nerambursabile: elaborarea cererii de finanţare, a planului de afaceri, 
  consultanţă în implementare, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii şi management de proiect

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în fonduri nerambursabile, având 723 de proiecte de succes 
  pentru IMM din România

- oferim servicii complete de arhitectură și proiectare în toate specialitățile tehnice, 
  inclusiv documentații specifice proiectelor realizate din fonduri nerambursabile

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în proiectarea 
  spitalelor și clinicilor medicale private

- oferim consultanță în alegerea echipamentelor medicale necesare
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- oferim servicii complete de consultanță în fonduri nerambursabile: elaborarea cererii de finanţare, a planului de afaceri, 
  consultanţă în implementare, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii şi management de proiect

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în fonduri nerambursabile, având 723 de proiecte de succes 
  pentru IMM din România

- oferim servicii complete de arhitectură și proiectare în toate specialitățile tehnice, 
  inclusiv documentații specifice proiectelor realizate din fonduri nerambursabile

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în proiectarea 
  spitalelor și clinicilor medicale private
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