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Comunicat de presă 

Două dintr-o lovitură 

După cele trei seminare desfășurate în prima săptămână de animare a teritoriului, ieri 26.10.2017, 

drumurile ne-au dus de data aceasta în doua comune de pe raza micro-regiunii noastre, mai exact la  

Lenauheim și la Iecea Mare, unde GAL Banat-Vest a susținut un seminar de informare cu privire la 

măsurile deja lansate și cele care se vor lansa în următoarea perioadă. Întâlnirile s-au desfășurat în Sala 

Căminului Cultural din localitatea Lenauheim, respectiv în Sala de Consiliu a Primăriei Iecea Mare, 

ambele întâlniri reușind să strângă oameni interesați de liniile de finanțare pe care asociația noastră le-a 

lansat de foarte puține zile. Primul seminar din localitatea Lenauheim a avut loc în jurul orei 14 și s-a 

bucurat de prezența a 10 persoane, acesta s-a desfășurat într-o notă mai mult informală, pe când cel de al 

doilea, cel din localitatea Iecea Mare, chiar dacă mediul a fost unul instituționalizat, fiind o ședință publică 

de Consiliu Local, atmosfera a fost una relaxată iar prezentarea noastră, sperăm noi, și-a atins scopul. Pe 

tot parcursul evenimentelor 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 cinci măsuri ce au fost lansate Într-un final prezentarea noastră s-a 

transformat într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu participarea activă a participanților.  

Mulțumim frumos comunelor Lenauheim și Iecea Mare pentru sprijinul acordat în organizarea 

acestor evenimente, pe cetățeni îi așteptăm cu idei noi, iar asociația noastră cu siguranță va veni cu soluții. 

De asemenea de 5 zile, apelurile pentru măsurile „M6.2/6A – Sprijinirea antreprenorialului non-

agricol local și incluziv" și "Ghidul solicitantului – M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează 

în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare" sunt deschise. Așteptăm cu interes cetățeni cu 

inițiative să depună proiecte, un ajutor în plus este binevenit oricând! 

 

Fii LIDER! Fii întreprinzător! 
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