ANUNȚ DE PRESĂ
Pitești, 10.10.2018
Privind finalizarea proiectului
”ANAMORFIC”
S.C. PIXEL MEDIA S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul ”ANAMORFIC”, cod SMIS 109240,
proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții
2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Contractul de finanţare nr. 1510 a fost semnat în data de 07.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat diversificarea activităților firmei prin pătrunderea pe o nouă piață, cea a
producției cinematografice, video și de televiziune.
În acest sens, firma a achiziționat echipamente noi - obiective anamorfice, de ultimă generație, ceea ce va conduce implicit la
inovare, la dezvoltarea sustenabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piață
specifică.
Prin atingerea acestui obiectiv, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului general al priorității de investiție, respectiv
consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de
Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Cresterea competitivitatii companiei, prin introducerea unui nou domeniu de activitate - productia cinematografica, video
si de televiziune.
2. Crearea unui loc de munca, ce va fi ocupat de o persoana din cadrul categoriilor defavorizate
Rezultatele proiectului:
1. Dotarea cu echipamante performante - 1 set de 6 obiective anamorfice
2. Angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizata (persoana ca varsta cuprinsa intre 15-24 ani).
Proiectul a avut un impact pozitiv în dezvoltarea societății, prin inovarea procesului tehnologic, respectiv realizarea de
producții video de calitate și la creșterea competitivității în piața specifică.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1,080,346.26 lei, valoarea totală eligibilă 907,854.00 lei. Valoarea
eligibilă nerambursabilă 817,068.60 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 694,508.31 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional 122,560.29 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 90,785,40 lei. Valoarea
neeligibilă inclusiv TVA a proiectului 172,492.26 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 29 luni (01.10.2016-28.02.2019).
Locul de implementare a proiectului este inregistrat ca punct de lucru la adresa din: Regiunea Sud-Muntenia, judetul Arges,
municipiul Pitesti, Aleea Vasile Goldis, nr. 23, Cartier Gavana 1 (Zona Nord), parter, camera 3, Bl. R2, Sc. B, Ap. 1.
Detalii suplimentare puteți obține de la: Mihăiță MOGA- Administrator, tel: 0746 188 927, email: mogamihaita@gmail.com
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