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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII KINETO
JIMBOLIA S.R.L. DIN ORAȘUL JIMBOLIA,
JUDEȚ TIMIȘ, CU ECHIPAMENTE
PERFORMANTE PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII DE KINETOTERAPIE

Denumirea 
proiectului

• Prezentul proiect a presupus crearea și
dotarea unui cabinet de kinetoterapie în
orașul Jimbolia care oferă servicii diverse în
domeniu: masaj de relaxare, terapie fascială,
taping, terapie cu raze inflaroșii, kinetoterapie
cu aparatură specială, sedințe de evaluare a
pacienților etc. Pe lângă dotarea cabinetului
de kinetoterapie, proiectul a presupus
dezvoltarea resursei umene prin înființarea
unui loc de muncă și participarea la cursuri de
instruire profesională, promovarea serviciilor
prestate și obținerea de venituri din
activitatea prestată.

Descrierea 
proiectului 

• Venituri din activitățile prestate în procent
de min. 35.38% din prima tranșă: 6192 euro;

• Dotarea cabinetului de kinetoterapie;

•Creare locuri de muncă - 1 loc de muncă;

•Dezvoltarea resursei umane prin participare
la cursuri de formare: 1 curs managementul
afacerilor/antreprenoriat și 1 curs TIC.

Obiective

•Dotarea corespunzătoare a cabinetului de
kinetoterapie

•Prestarea de servicii în domeniul proiectului
și încasare de venituri;

•În cadrul întreprinderii s-a creat un loc de
muncă (kinetoterapeut)

•dezvoltarea resursei umane prin participare
la cursuri de formare

Rezultate

•Realizările propuse în Planul de Afaceri au
respectat graficul de timp, beneficiarul
reușind să obțină rezultate financiare
pozitive și continue.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
ORAȘUL JIMBOLIA, JUDEȚUL 

TIMIȘ

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 19

Domeniul de intervenție  
6A) Facilitarea diversificării, 

a înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă. 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

25.000 Euro

Valoarea contribuției 
private: 0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 56 luni

Beneficiarul proiectului 
KINETO JIMBOLIA S.R.L.

Date de contact

Str.Victor Babeș, nr.37, 
Jimbolia,

Tel: 0741291381


