La Simila, un operator imagine a
accesat fonduri europene si si-a
creat un studio profesionist!
(foto)

NOUTATE …Victor Ghinea, un tânãr de 31 de ani, din satul Simila, comuna Zorleni, si-a
creat un studio profesionist cu sprijinul celor Gal Podu Înalt din fonduri europene
nerambursabile prin programul Leader. Tânãrul este operator imagine si a încercat sã facã
din pasiunea sa o meserie profitabilã. Cu ajutorul banilor europeni, a reusit. Acum, Victor
Ghinea are aparaturã foto si video profesionistã si poate sã-si ducã visul mai departe: vrea

sã devinã regizor de film! Proiectul sãu a fost acceptat la finantare si are o valoare de
13.858 de euro, din care UE a contribuit cu 9700 de euro.
La intrarea în satul Simila, comuna Zorleni, nici n-ai bãnui cã într-o casã frumoasã si acoperitã de
verdeatã, se aflã un studio profesionist pentru filmãri si fotografii de ocazie. Un tânãr operator de
imagine, Victor Ghinea, care de peste zece ani si-a descoperit pasiunea pentru arta fotografiei si a filmului,
a îndrãznit sã spere cã invitatia pentru tinerii români sã acceseze fonduri europene pentru a-si face
singuri drum în viatã, printr-o afacere proprie, este adevãratã. Si a fost! Acum doi ani si-a zis cã trebuie sã
continue profesionist cu pasiunea sa si a fãcut un proiect pentru “Echipament foto, video si sonorizare”.
Cu proiectul în mânã a apelat la cei de la GAL Podu Înalt, pentru a fi ajutat si sprijinit sã îsi dezvolte o
afacere. “Mi-am zis cã trebuie sã studiez, sã-mi cumpãr aparate foto si video de ultimã generatie, sã mã
specializez, ca totul sã iasã profesionist. Mi-am dorit sã mã pot specializa în permanentã si dupã ce am
depus proiectul am fost la Brasov, unde am studiat la Hipromedia, devenind astfel operator imagine”, nea spus Victor Ghinea.
GAL Podu Înalt, de mare ajutor pentru accesarea fondurilor europene
Dupã ce si-a fãcut curaj si un proiect, Victor Ghinea a apelat la ajutorul specialistilor în accesãri de fonduri
europene de la GAL Podu Înalt, unde a depus proiectul. Prin Programul National de Dezvoltare Ruralã,
program finantat de Uniunea Europeanã si Guvernul României, prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã, Victor Ghinea a primit o finantare de 13.858 de euro, dintre care partea sa de
cofinantare a fost de 4.158 de euro. Restul de 9.700 de euro i-a solicitat de la UE si a primit acordul de
finantare. Proiectul sãu “Echipament foto, video si sonorizare” se deruleazã din 22 mai anul trecut pânã
pe 22 iulie anul acesta. Specialistii în accesãri de fonduri europene de la GAL Podu Înalt, au obtinut
finantare pentru proiectul lui Victor Ghinea pe mãsura 413.12, care oferã sprijin pentru crearea si
dezvoltarea microântreprinderilor din mediul rural, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FADR).
Pasiune profitabilã!
INGENIOS…Dupã ce a obtinut finantarea, Victor Ghinea si-a cumpãrat un laptop de ultimã generatie, un
aparat de fotografiat cu toate accesoriile si o camerã video profesionistã, la fel cu toate accesoriile. Acum
el face filmãri profesioniste pentru ocazii, fotografii profesioniste, videoclipuri muzicale. Are un adevãrat
studio foto, si-a achizitionat si o dronã cu care face filmãri profesioniste la înãltime. “Calitatea imaginilor
video pe care le obtin acum este foarte bunã, de 4 K (Ultra HD), mai bunã ca la cinematograf. Camera pe
care am achizitionat-o prin proiect are obiectiv interschimbabil, faci tot ce vrei cu ea. Camera foto la fel,
este de ultimã generatie, faci poze oricând, oricum. Fac filmãri la evenimente, fac productie publicitarã,
videoclipuri muzicale. Am multe comenzi, mai ales de când le-am achizitionat, lumea vede calitatea
imaginii si astfel am multe contracte încheiate”, ne-a spus Victor Ghinea. El i-a sfãtuit pe tinerii de la sate,
care vor sã îsi facã un viitor al lor, sã îsi punã în gând ce vor sã realizeze si sã acceseze proiecte europene.
Se poate, se prea poate, trebuie doar sã vrei!

