CLINICA CALLA
Specialiști în tratare a infertilității de cuplu
Proiect: „Diversificarea activității S.C. ANTALMED S.R.L.”
Codul SMIS: 116851
Beneficiar: S.C. ANTALMED S.R.L.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2
„Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 “Sprijinirea creării
și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație a Clinicii
Calla pentru a devenii o clinică de tratare a infertilității importantă pe piața serviciilor medicale de pe plan
local și extern.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Os1: Dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație si dezvoltarea specializarii FIV in cadrul clinicii
Os2: Implementarea și certificarea sistemelor de management al calitatii, management al mediului,
management al sanatatii si securitatii ocupationale, certificarea serviciului medical
Os3: Promovarea clinicii pe plan intern și extern si incheierea de parteneriate comerciale pe plan intern și
extern
Valoarea totală a contractului de finanțare: 2.135.661,79 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.522.041,65 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.293.735,40 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 228.306,25 lei
Rezultate proiectului sunt:
R1: Dotare cu echipamente tehnologice inovative a Clinicii Calla
R2: Diversificarea serviciilor de medicină prestate în cadrul Clinicii Calla
R3: Cresterea numărului de clienti atat de pe plan local cat și international
Implementarea proiectului are un impact social important pentru comunitatea locala. Prin acest proiect s-a
dezvoltat singurul centrul de diagnostic şi tratament a infertilităţii de cuplu prin proceduri FIV – fertilizare in
vitro din judetul Bihor.
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Comunitatea locala poate beneficia de servicii care nu au fost prestate anterior în judet, respectiv, tehnici de
fertilizare in vitro – FIV. Infertilitatea este o problema cu care se confrunta aproximatix 15% din cuplurile din
Romania. Implementarea proiectului duce la cresterea natalitatii.
Data inceperii proiectului: 01.05.2017
Data finalizare proiectului: 30.09.2021
Perioada de implementare: 53 luni
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
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