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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•PRESTAREA DE SERVICII DE ACTIVITĂȚI DE
REALIZARE A SOFTWARE-ULUI LA COMANDĂ
DE CĂTRE INFO MES STUDIO S.R.L.,
LOCALITATEA JIMBOLIA, JUDEȚ TIMIȘ

Denumirea 
proiectului

• Prezentul proiect a presupus înființarea și
dezvoltarea unei afaceri în domeniul realizării
software-lui la comandă și anume:
-conceperea și dezvoltarea de aplicații și
software-ruri pentru terminalele mobile,
-conceperea și dezvoltarea de aplicații și
software-ruri pentru PC, Laptopuri;
-conceperea și dezvoltarea de aplicații și
software-ruri pentru aplicții existente deja.
Pe lângă dotarea solicitantului cu
echipamente specifice, proiectul a presupus
dezvoltarea resursei umane prin înființarea a
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. 24,7 % din prima tranșă: 4.335 euro ;

• Dotarea solicitantului cu active tangibile;

•Angajarea unei persoane și dezvoltarea
resursei umane prin participarea la 2 cursuri
de instruire profesională din care 1 curs TIC;

•Promovarea serviciilor prin 4 campanii de
promovare.

Obiective

•Prestarea de serviciii către clienți și
încasarea de venituri;

•Dotarea solicitantului;

•Locuri de muncă create- 1

•Cursuri de instruire profesională la care au
participat angajații-2 din care 1 TIC

•Sevicii promovare prin 4 campanii de
promovare.

Rezultate

•Prin utilizarea de know-how și adoptarea
unor soluții inovative în rezolvarea unor
probleme existente se poate aduce plus
valoare zonei în care se realizează
implementarea proiectului.

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: 36 luni

Beneficiarul proiectului 
INFO MES STUDIO SRL

Date de contact

JIMBOLIA, STR.TUDOR 
VLADIMIRESCU, NR.52, 
AP.2, Tel: 0728273469


