
 

                                              

 

PROIECT POR  
   
Titlul proiectului:  „ Cresterea competitivitatii SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin diversificarea 

activitatilor si investitii inovative in productie”  

   

Denumirea beneficiarului: SC CONFERENCE SYSTEMS SRL  

 

Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea prin diversificare a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL intr-

un nou domeniu de activitate in vederea cresterii competitvitatii.  

  

 Obiectivele specifice:  

OS1: Infiintarea si dotarea unui punct de lucru in orasul Scornicesti, Regiunea Sud Vest Oltenia prin 

achizitionarea de echipamente performante inovative de inalta tehnologie pentru noua activitate de 

productie audio – video, cinematografica si de televiziune, in termen de 12 luni  

OS2: Cresterea cu minimum 50% a cifrei de afaceri a SC CONFERENCE SYSTEMS SRL prin dezvoltarea 

activitatii de productie audio-video, cinematografica si de televiziune, precum si a serviciilor 

inovatoare oferite, in termen de 12 luni. OS3: Cresterea cu 50% a numarului de angajati ai firmei prin 

infiintarea si mentinerea a 5 locuri de munca pentru noua activitate creata in vederea diversificarii 

produselor si serviciilor oferite pe piata, in termen de 12 luni.  

  

Rezultatele proiectului:  

R1: Un punct de lucru infiintat pentru o noua activitate, dotat cu echipamente inovative de inalta 

tehnologie si licente.  

R2: Cresterea cifrei de afaceri a societatii cu cel putin 50% la finele proiectului  

R3: Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii cu peste 50% prin crearea a 5 noi locuri de 

munca, societatea ajungand la un numar total de 14 angajati.  

Data inceperii proiectului: 11.03.2021  

Perioada de implementare: 01.02.2021-31.01.2022  

Valoarea totala a proiectului: 1 060.750,51 Lei  

Valoarea totala a contributiei publice: 864.374,02 Lei din care:  

-contributia UE (FEDR) este 734.717,91 Lei si  
-contributia nationala este 129.656,11 Lei.  

  

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam 

sa vizitati:    www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro  www.mfe.gov.ro 

facebook.com/inforegio.ro 

   
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020  

  
 www.inforegio.ro      |     

facebook.com/inforegio.ro  
   Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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