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Începerea proiectului  
„Innovative color samples production process” 

 
 
 
 

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, 

implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process”, finanţat prin Mecanismul Financiar 

SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.  
 

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și 

contribuția beneficiarului de 98.108 euro.  

 

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul 

Bihor. 
  

Proiectul va contribui la urmatorii indicatori de rezultat: 
- Cresterea anuala estimata a cifrei de afaceri: 29% in cel de-al doilea an de operare față de anul 2020 

- Cresterea anuala estimata a profitului net operațional: 335% in cel de-al doilea an de operare față de anul 2020 

- Crearea de noi locuri de muncă: 2 locuri de munca create pana la sfarsitul anului 2024 față de anul 2020 

- Reducerea estimata a emisiilor anuale de CO2 de la 277.65 tone CO2 în anul 2019 la 244.76 tone CO2 la sfârșitul 

anului 2024 

- Reducerea estimata a consumului anual de nergie de la 473.52 megawatt oră în anul 2019 la 410.16 megawatt 

oră la sfârșitul anului 2024 

- Reducerea estimata a consumului anual de materiale de la 167 tone în anul 2019 la 150 de tone la sfârșitul anului 

2024 

 

Proiectul va contribui la urmatorii indicatori de realizare: 
- Utilizarea de tehnologii inovative 

- 1 măsură implementată pentru reducerea emisiilor de CO2 

- 1 măsură implementată pentru creșterea eficienței energetice 

- 1 măsură implementată pentru reducerea deșeurilor de hârtie 

 

Data de începere a proiectului: 01.08.2022 

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023 

 
 
 
 

 
 

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul 
financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România 
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Beginning of the project 

„Innovative color samples production process” 

 

 

 
 S.C.  COLOR TYPE S.A., headquartered in Oșorhei, 1 Street, no. 312, Bihor county, implements the project 

„Innovative color samples production process”, financed by the EEA Grants 2014-2021, in the frame of the SMEs Growth 

Programme Romania, case number 2021 / 331376. 

 

The total value of the project is 198.108 euro without VAT, of which the amount of the grant is 98.000 euro and 

the amount of the promoter contribution is 98.108 euro. 

  

The project is implemented at the head office of the company in Oșorhei, 1 Street, no. 312, Bihor county. 

  

Outcome indicators: 
- Estimated annual growth in turnover: 29% in the second operational year compared to baseline year 2020 

- Estimated annual growth in net operational profit (EBIT): 335% in the second operational year compared to 

baseline year 2020 

- Creation of new jobs: 2 at the end of 2024 compared to baseline year 2020 

- Estimated annual decrease of CO2 emissions from 277.65 tonnes of CO2 in 2019 to 244.76 tonnes of CO2 at the 

end of 2024 

- Estimated annual decrease of energy consumption from 473.52 megawatt hours in 2019 to 410,16 megawatt 

hours at the end of 2024 

- Estimated annual decrease in consumption of materials from 167 tonnes in 2019 to 150 tonnes at the end of 

2024 

 

Output indicators: 
- Innovative technologies applied 

- 1 measure implemented to decrease CO2 emissions 

- 1 measure implemented to increase energy efficiency 

- 1 measure implemented to reduce paper waste 

 

 

Project start date: 01.08.2022 

Project completion date: 31.12.2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 – 2021, 
in the frame of the SMEs Growth Programme Romania 

  

 


