ANUNÞ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “TEHNOLOGIE DE
PRELUCRARE INOVATIVÃ A DEªEURILOR DE METALE NEFEROASE ªI A
DEEE-URILOR, UTILIZÂND ENERGIA MICROUNDELOR - ECOWAVNEFDE”
SC JUNKOEKO SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Filaturii, nr. 3,
judeþul IALOMIÞA, anunþã finalizarea proiectului cu titlul ” TEHNOLOGIE DE
PRELUCRARE INOVATIVÃ A DEªEURILOR DE METALE NEFEROASE ªI A
DEEE-URILOR, UTILIZÂND ENERGIA MICROUNDELOR - ECOWAVNEFDE”
codul SMIS – 119792, “Proiect co-finanþat din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã prin Programul Operaþional Competitivitate 2014-2020”, în baza contractului
de finanþare nr. 22 din 04.10.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaþional Competitivitate ºi Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii
în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaþional Competitivitate, la
data de 03.04.2019.
Valoarea totala a proiectului este de 849.907,96 RON, valoarea eligibilã a
proiectului este de 829.003,62 RON din care asistenþa financiarã nerambursabilã
este de 746.103,25 RON.
Beneficiarul proiectului este JUNKOEKO S.R.L.
Obiectivul principal al proiectului propus A FOST REALIZAT si il reprezintã
creºterea capacitãþii ºi infrastructurii de Cercetare Dezvoltare a aplicantului prin
realizarea unui echipament inovativ de topire în câmp de microunde a
deºeurilor metalice neferoase ºi DEEE-uri (deºeuri de echipamente electrice
ºi electronice), prevãzut cu un sistem inovator de filtrare a noxelor rezultate
din topire, Diversificarea tehnologiilor pentru topirea si rafinarea metalelor
din deºeuri neferoase ºi DEEE-uri.
Obiectivele specifice realizate ale proiectului:
• Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a societãþii JUNKOEKO
SRL prin realizarea modelului experimental al echipamentului de topire in câmp de
microunde a deºeurilor cu conþinut de metale neferoase ºi DEEE-uri, respectiv
procesarea metalului lichid obþinut sub formã de pulberi ( aluminiu), aliaje sau oxizi;
• Diversificarea activitãþii firmei prin implementarea unei tehnologii eco-inovative
de prelucrare a deºeurilor cu conþinut de metale neferoase ºi DEEE-uri, prin
procesarea deºeurilor menþionate sub formã de produse cu valoare adãugatã mare
(pulbere de aluminiu, aliaje, ZnO, etc);
• Valorificarea metalelor utile recuperate din deºeurile cu conþinut de metale
neferoase prin comercializare sub formã de lingouri, aliaje, pulberi ºi alte produse cu
valoare adãugatã;
• Creºterea competitivitãþii firmei datorate potenþialului ridicat al domeniului abordat.
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