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Scurtă descriere a proiectului 

Îmbunătățirea competitivității economice a 
societății VISTA VISION S.R.L. - Timișoara, 

prin achiziționarea de echipamente 
performante 

 

VISTA VISION S.R.L. / Cod MySMIS 136991 

Scopul/Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivității economice pentru consolidarea 
poziției pe piață și sustenabilitatea afacerii pe termen lung. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Introducerea a 7 servicii noi, bazate pe tehnologie modernă; 

2. Extinderea capacității serviciilor existente și creșterea cifrei de afaceri cu 10% în primii 2 ani de 
operare; 

3. Creșterea satisfacției clienților.  

Rezultatele proiectului:  
1. Servicii noi lansate pe piață. 
2. Echipamente noi, inovative și eficiente energetic – 44 echipamente. 
3. Clienți mulțumiți. 

Data semnării contractului de finanțare: 31.03.2021. 
Perioada de implementare a proiectului 24.03.2020 – 31.03.2022. 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare: 8.296.002,47 lei. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.147.791,59 lei. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 555.492,62 lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 3.703.284,21 lei. 

 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. 
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apelul de 
proiecte POR/694/2/2/, PI 2.2-IMM-Relansare. Regio - Programul Operațional Regional este implementat la 
nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, Organism 
Intermediar al programului care monitorizează implementarea acestui proiect. 
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„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro. 

 

VISTA VISION S.R.L. 
Detalii suplimentare puteți obține de la: 

Doamna Hîrșova Nicoleta, manager de proiect 
Tel.: 0737.505.160, e-mail: n.hirsova@vistavision.ro  
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