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Data: 19.10.2017 

Comunicat de presă 

 

Abia am început 

 
Ieri, 18.10.2017, în comuna Gottlob, GAL Banat-Vest a desfășurat un seminar de informare cu 

privire la măsurile ce sunt, sau care se vor lansa în următoarea perioadă. Întâlnirea s-a desfășurat în Sala 

de Consiliu a Primăriei din localitate, care s-a dovedit neîncăpătoare și a reușit să strângă oameni interesați 

de măsurile pe care asociația noastră urmează să le implementeze. Acțiunea s-a bucurat de prezența a doi 

reprezentanți ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(OJFIR), care ne-au împărtășit 

din experiențele dumnealor în ceea ce privește evaluarea proiectelor, dar totodată și sfaturi practice cu 

privire la accesarea oportunitățile pe care beneficiarii le pot avea dacă aleg și alte măsuri de finanțare din 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Pe parcursul evenimentului am avut ocazia de a 

identifica principalele probleme pe care potențiali beneficiari le pot întâmpina în drumul lor spre a obține 

finanțare prin fonduri europene. Mai apoi a urmat o prezentare detaliată asupra celor 5 măsuri ce urmează 

a fi lansate, într-un final totul s-a terminat cu o sesiune de întrebări vis-a-vis de cele prezentate, cu 

participarea activă a participanților.  

Gândurile de final au fost unele pozitive, ceea ce ne face să fim optimiști în următoarea perioadă 

când vom deschide măsurile de finanțare pentru mediul privat. 

 Mulțumim frumos Primăriei Gottlob pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului, pe 

gottlobeni îi așteptăm cu idei noi, iar asociația noastră cu siguranță va veni cu soluții. 

De asemenea de aproximativ o săptămână, apelurile pentru măsurile "M6.3/6B – Dezvoltarea 

infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest" și "M6.5/6B – Dezvoltarea localităților aparținând 

teritoriului GAL Banat-Vest" sunt deschise. Așteptăm cu interes partenerii publici să depună proiecte, 

dezvoltarea rurală fiind un punct comun în activitatea noastră! 

 

Fii LIDER! Fii întreprinzător! 
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