
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală  Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului 

Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Infiintarea si dotarea unui birou de servicii
design specializat in localitatea Nisipeni,
comuna Lazuri

Denumirea 
proiectului

• Proiectul vizeaza diversificarea activitatilor
economice prestate de societate prin
infințarea unui birou de design specializat si
dotarea acestuia cu echipamente necesare
pentru prestarea serviciilor in domeniul de
design specializat cu ajutorul carora se vor
presta activitatile propuse.

Descrierea 
proiectului 

•cresterea competitivitatii firmei prin
achizitia echipamentelor si softurilor
necesare prestarii serviciilor de design

•crearea de noi locuri de munca in sectorul
non-agricol

• Promovarea activitatilor firmei prin
campanii de publicitate si realizarea unui site
web.

•Echipamente propuse a fi achizitionate:
leptop, monitor, imprimanta fotografii si
brosuri, aparat foto, tableta grafica, softuri
si programe aferente

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost
indeplinite obiectivele propuse in planul de
afacerii aferent contractului de finantare.
Valoarea nerambursabila incasata de catre
beneficiar fiind de 50.000 euro insumand
cele 2 transe de plata acordate prin sprijinul
forfetar.

Rezultate

•Datorita derularii in conditii optime si la
timp a activitatilor necesare pentru
indeplinirea obiectivor propuse in planul de
afaceri beneficiarul a resusit implementarea
proiectului intr-o perioada mai scurta decat
cea prevazuta in contractul de finantare

•Ajutorul public nerambursabil finanțat prin
PNDR 19.2 reprezintă un plus major pentru
dezvoltarea comunitățiilor rurale, in
consecinta pentru viitor recomandam
cresterea bugetelor GAL-urilor astfel incat
sa beneficieze de proiecte cat mai multi
membri ai comunitatii GAL-urilor.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului: , sat 
Nisipeni comuna Lazuri, judetul 

Satu Mare, Romania

Perioada de programare   2014-
2020

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305 _articolul art.19, 
„Dezvoltarea exploataţiilor și a 

întreprinderilor”

Domeniul de intervenție 6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

232.925 lei/50.000 euro

Valoarea contribuției private
nu este cazul-sprijin forfetar

Perioada de implementare a 
proiectului

28/02/2018-26/10/2020

Beneficiarul proiectului

Simon Ferenc Persoana Fizica 
Autorizata

Date de contact

Simon Ferenc -titular PFA 
tel.0740311913


