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Comunicat de presă 

    GAL Banat-Vest la final de an 

 

Anul 2017 pentru noi a reprezentat un nou început de drum sper aducerea la îndeplinire a 

celei de a doua Strategii de Dezvoltare Locală pe care asociația noastră are oportunitatea de a o 

implementa. 

 

După ce o bună perioadă de timp am tot colindat micro-regiunea noastră, acum, finalul de an ne 

găsește în orașul unde se găsește și sediul nostru. În tot acest timp cât am colindat prin localitățile 

învecinate am adunat o multitudine de informații noi, am avut ocazia de a vă asculta, am colaborat 

dumneavoastră și pe cât s-a putut am și răspuns nevoilor identificate. Ei bine, toate acestea au fost 

discutate la Conferința noastră de final de an, unde împreună cu majoritatea colaboratorilor am trasat 

prioritățile noului an.  

Conferința s-a bucurat de o variată participare începând cu foști, actuali și viitori beneficiari ai 

fondurilor ce ne-au fost puse la dispoziție și terminând cu autoritățile publice locale, delegați din partea 

autorităților ce ne verifică și coordonează, dar și colegi veniți din partea altor GAL-uri aflate în vecinătatea 

noastră. Desfășurarea evenimentelor a fost una caldă și prietenească, în care reprezentanții GAL Banat-

Vest au prezentat realizările avute pe perioada întregului an, iar mai apoi invitații au răspuns pozitiv la 

îndemnul nostru de a ne evalua activitatea desfășurată în acest an, dar și de a ne prezenta viziunea lor 

asupra activității noastre. Totul încheindu-se într-o notă optimistă datorită angajamentului pe care în 

special autoritățile publice locale îl iau în a ne sprijini activitatea, fiind mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat 

până acum în comunitățile lor, de numărul proiectelor depuse (aproximativ trei sfert din bugetul 

disponibil)  și de relația instituțională avută până acum.  

Acum la sfârșit de an de activitate, dorim să mulțumim tuturor celor care au făcut parte din tot ce 

înseamnă GAL Banat-Vest, datorită vouă noi rămânem la fel de motivați în drumul nostru spre 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. Anul ce vine asociația noastră își propune ca 

activitatea să fie desfășurată cel puțin la fel de bine ca anul acesta și speră la absorbția tuturor fondurilor 

disponibile.  
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