ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU 2014-2020
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 „Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare

Radu Bianca Alexandra I.I. este tanar fermier, beneficiar de finantare prin Masura 112,
Etapa de finantare 2007-2013, iar prin implementarea proiectului si-a diversificat
activitatea printr-o oferta de servicii pentru evenimente private sau publice de tip
culturale, divertisment, etc, aceste servicii fiind deficitare pe teritoriul GAL MH.

“2014-2020”
Beneficiarul proiectului

“BIA HAPPY MEMORIES”

Descrierea
proiectului

Radu Bianca Alexandra
I.I.

Pentru desfasurarea noii activitati, beneficiara si-a achizitionat o serie de echipamente
specific si si-a amenajat spatial de prezentare si depozitare a echipamentelor. A realizat
campanie de promovare si si-a calificat angajatii prin cursuri de pilotaj drone si cursuri
de fotografiere.

Localizarea proiectului
Merghindeal, comuna
Merghindeal, nr.246
Diversificarea activitatii intreprinderii prin asigurarea bazei material necesare
desfasurarii activitatii neagricole.
Dezvoltarea resursei umane prin asigurarea expertizei necesare derularii cu succes a
activitatii.

Domeniul de interventie:
6A-Facilitarea diversificarii, a
infiintarii si a dezvoltarii de
intreprinderi mici, precum si
crearea de locuri de munca

Obiective
Promovarea serviciilor.
Amenajarea spatiilor destinate pastrarii echipamentelor si primirii clientilor.

Art. 19 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
Valoarea finanțării
nerambursabile :

Rezultate

50 000,00 euro
Valoarea contribuției
private : 0
Perioada de implementare a
proiectului : 2018 - 2020

Lectii

Date de contact :

invatate/

Radu Bianca Alexandra tel:
0748 942 019

recomanda
ri

Productie comercializata in procent de 41,36% din valoarea primei transe de
plata.
Achizitia: Laptop, drone, imprimanta multifunctionala, masina facut
baloane, masina de zapada, masina de fum greu, boxa portabila karaoke,
fantana de ciocolata, masina de confetti, soft-uri specific desfasurarii
activitatii.
Cursuri de fotografie si pilotaj drone.
Realizarea lucrarilor de amenajare spatiu destinat activitatii finantate.
Desfasurarea de noi activitati, este o provocare continua, dar care aduce
plus valoare beneficiilor realizate.

