
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală NAPOCA POROLISSUM 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DIVERSIFICAREA ACTIVITATII MEBELIS SRL
Denumirea 
proiectului

• Solicitantul isi propune realizarea prin proiect
a doua activitati, una de agrement si una
mestesugareasca, in localitatea Beliș, comuna
Beliș, judetul Cluj. Activitatile propuse prin
proiect sunt non-agricole caracterizate de
codul CAEN - 1629 Fabricarea altor produse
din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie
si din alte materiale vegetale impletite si codul
CAEN - 9329 Alte activitati recreative si
distractive.

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea rurală prin „obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă”
din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit.
(c).

•Producţia comercializată sau activităţile
prestate vor fi în procent de 11 % (minimum
10%) din valoarea primei tranșe de plată.

•Dotarea firmei pentru activitatea
mestesugareasca, dotarea firmei pentru
activitatea de agrement, promovarea
produselor si serviciilor generate de
activitatile propuse prin proiect.

Obiective

•Oferirea de produse si servicii de inalta
calitate, astfel incat satisfactia clientilor sa
fie maxima; Se va avea in permanenta
satisfacerea nevoilor clientilor si se va veni
in intampinarea cererilor acestora prin
oferirea de idei de produse noi; Se va
demara campanii de promovare a
produselor obtinute prin distribuirea de
pliante promotionale.

Rezultate

•Se va urma un flux tehnologic care va asigura
un consum mic de resurse si se va urmari in
permanenta diminuarea pierderilor si
utilizarea cat mai eficienta a resurselor.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Loc. Belis, jud. Cluj

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 , 19, litera 

(a), punctul (ii)

Domeniul de intervenție  6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

50.000 euro

Valoarea contribuției 
private  0

Perioada de implementare a 
proiectului: 24 luni

Beneficiarul proiectului 
MEBELIS SRL

Date de contact 
Micu Elena, tel. 0744354135


