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Comunicat de presă 

GAL Banat-Vest prin teritoriu 

 
 După o lună întreagă în care am susținut sesiunii de informare în tot teritoriul, a venit timpul să vă 
povestim  despre aventura noastră, și totodată, să tragem niște concluzii. 

În perioada 04.05-31.05.2018, GAL Banat-Vest a desfășurat seminarii de informare cu privire la 
măsurile care au fost lansate anul acesta. Întâlnirile s-au desfășurat în principal în Sălile de Consiliu ale 
Primăriilor din toate cele 10 localități din micro-regiunea noastră, excepție făcând orașul Jimbolia, unde 
bineînțeles că întâlnirea s-a desfășurat la sediul nostru. Evenimentele au adus în atenția participanților 
într-o formă detaliată măsurile noastre de finanțare, precum și alte oportunități de finanțare existente pe 
piață în cadrul altor programe de finanțare, dar care pot fi accesate de către persoane din teritoriul vizat 
de GAL. 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. Si acum, 
după ce am reușit să luăm pulsul din teritoriu, vom avea în vedere toate sugestiile adresate în următoarele 
acțiuni ce urmează să le întreprindem și totodată, promitem că aceste îndemnuri să ajută și la cei din 
structurile superioare.  

Evenimentele sperăm noi că au contribuit la diseminarea informațiilor cu privire la finanțările 
GAL și a cât mai multor experiențe reale legate de implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile. 
Principalul motiv pentru care asociația noastră a făcut acest efort a fost creșterea motivației participanților 
spre a aplica pentru fondurile disponibile, dar totodată și determinarea lor spre a spune mai departe despre 
asociația noastră și oportunitățile oferite de noi. Toate aceste acțiuni au avut ca scop creșterea numărului 
de  persoane informate despre oportunitățile și beneficiile pe care le putem oferi. Interesul manifestat de 
participanții aflați la seminarii, din toate comunitățile locale din zona micro-regiunii Banat-Vest au  
conștientizat importanța nevoii de formare profesională și automat a încercării de a beneficia de aceste 
fonduri, nu numai pentru ei însăși, ci pentru întreaga comunitate. Astfel, cele 11 seminarii de informare 
puse la dispoziția cetățenilor de asociația noastră, credem cu tărie că și-au atins scopul. 

Gândurile de final au fost unele pozitive, ceea ce ne face să fim optimiști în următoarea perioadă 
când vom aștepta rezultatele muncii noastre desfășurate „în teren”, prin proiectele ce urmează a fi depuse 
de potențialii beneficiari. 

 Mulțumim tuturor comunelor din teritoriu pentru ajutorul acordat în organizarea acestor 
evenimente, iar pe cetățeni îi așteptăm cu idei noi, iar asociația noastră cu siguranță va veni cu soluții. 

De asemenea trebuie să vă reamintim faptul că toate apelurile pentru măsurile programate a fi 
lansate anul acesta, sunt deschise în acest moment. Așteptăm cu interes atât partenerii publici, cât și cei 
din mediul privat să depună proiecte, dezvoltarea rurală fiind un punct comun în activitatea noastră! 
 
Fii LIDER! Fii întreprinzător! 
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