
Profesionalismul Goodwill Consulting aduce noi succese clien ilor săiț

Goodwill Consulting,  firmă de consultan ă în domeniul fondurilor europene nerambursabile,  aț  
înscris  astăzi,  6 septembrie  2010, 41 de proiecte cu ocazia  deschiderii  sesiunii  de depunere a 
cererilor  de finan are  din cadrul  Programului  Opera ional  Sectorial  Cre terea  Competitivită iiț ț ș ț  
Economice, linia de finan are Investi ii tangibile i intangibile în sectorul productiv (POS CCEț ț ș  
1.1A2).

Din primele 20 de proiecte înscrise la nivel na ional, 11 sunt înregistrate de către firma Goodwillț  
Consulting în numele clien ilor ei, 7 înscrieri aflându-se chiar printre primele 10. ț

Linia  de finan are  pentru  Investi ii  tangibile  i  intangibile  în  sectorul  productiv  este  adresatăț ț ș  
operatorilor economici care doresc să facă investi ii în sectorul productiv. Prin intermediul ei suntț  
finan ate activită i precum crearea de noi unită i de produc ie, extinderea i modernizarea celorț ț ț ț ș  
existente, dar i diversificarea produc iei.ș ț

Înscrierea proiectelor a func ionat după principiul primul venit primul servit. Linia de finan are s-ț ț
a închis în mai pu in de o oră i jumătate de la începerea înscrierilor, bugetul alocat fiind acoperitț ș  
cu 200%. Aceasta presupune că, prin proiectele înscrise, se solicită dublul bugetului alocat pentru 
această sesiune.

Goodwill  Consulting  oferă  consultan ă  în  domeniul  accesării  fondurilor  europene  i  aț ș  
managementului de proiect. Prezentă pe pia a din România din anul 2008, firma are aproximativț  
trei sute de clien i din toată ara. Pentru a fi mai aproape de clien ii săi, Goodwill Consulting aț ț ț  
mai deschis birouri, pe lângă sediul din ora ul Cluj Napoca, i în ora ele Bucure ti i Craiova.ș ș ș ș ș

Pentru  mai  multe  informa ii  despre  serviciile  noastre,  vizita i  pagina  web:ț ț  
www.goodwillconsulting.ro 
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