
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

  Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•„INFIINTARE ACTIVITATE FOTO-VIDEO IN MEDIUL 
RURAL”

Denumirea 
proiectului

• Societatea isi propune prin acest proiect achizitia de aparatura performanta
de inalta calitatea pentru dotarea studioului foto - video, in vederea
prestarii de servicii fotografice si videografice pe raza localitatii Dofteana,
judetului Bacau , dar si in zonele limitrofe.SC Blue Pixel Studio SRL isi are
sediul social in com. Dofteana, jud. Bacau cu acces facil, fiind situata in
vecinatatea centrului comunei Dofteana.SC Blue Pixel Studio SRL a fost
infiintata in anul 2017 si pana in prezent nu a desfasurat activitatea
generatoare de venituri.

• Aceasta ideea de afacere a luat nastere din pasiune si hobby pentru arta
fotografica , dar si din faptul ca fotografia si videografia reprezinta o nisa
neexploatata in domeniul rural. In acest moment fie ca ne raportam la
persoane fizice fie ca discutam de persoane juridice, fotografia profesionala
reprezinta o cheltuiala necesara.

• Daca privim din punct de vedere al persoanelor fizice cu siguranta in
decursul vietii au nevoie de imortalizarea unor evenimente memorabile din
viata lor cum ar fi : nunti, botezuri, petreceri private etc.

• Prin urmare studioul foto – video infiintat doreste sa vina in intampinarea
clientilor cu fotografii de studio, fotografii de eveniment, fotografii de
produs, inregistrari video fie pentru prezentarea actvitatii firmelor in
promovare fie pentru evenimente realizate cu echipamente profesionale si
de ultima generatie.

Descrierea 
proiectului 

•DOTAREA CU ECHIPAMENTE A STUDIOULUI  FOTO -
VIDEO

•DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Obiective

•Valoare publică solicitată - 50.000 Euro ;Rezultate

• __________________Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SC 
Comuna Dofteana

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305

art. 19

Domeniul de intervenție 

6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

50.000 Euro

Valoarea contribuției 
private  -

Perioada de implementare a 
proiectului 

06.10.2017 - 01.04.2020

Beneficiarul proiectului SC 
BLUE PIXEL STUDIO SRL

Date de contact 
SC BLUE PIXEL STUDIO SRL

Tel: 0740437434
e-mail : office.bluepixel@gmail.com


