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Data: 21.12.2018 

Comunicat de presă 

 

GAL Banat-Vest la final de an.  

Asociația “Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest”, a organizat vineri 14.12.2018, începând cu ora 

13:00 la Restaurantul „Santa Maria” din Jimbolia conferința anuală, aferentă celui de-al doilea an de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Conferința organizată, marchează sfârșitul sesiunilor de 

animare în teritoriu, după bună perioadă de colindat prin localitățile micro-regiunii noastre.  

Scopul conferiței a vizat informarea participanților cu privire la activitatea întreprinsă de GAL în vederea 

atingerii obiectivelor din SDL și stadiul implementării strategiei prezentarea priorităților GAL-ului. Le 

fel cum cei care ne-au călcat pragul săptămâna trecută au aflat, e timpul să facem o scurtă retrospectivă 

asupra muncii noastre, prin a vă prezenta stadiul finanțărilor. 

Dintr-un total de 1.953.329,57 € disponibili pentru toate măsurile, situația pentru fiecare se prezintă în 

felul urmator: 

M1/1A – Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale - 

măsura nu a fost deschisă până în acest moment, cel mai probabil în luna martie a anului viitor, cei 50.000 

€ vor putea fi accesați și folosiți pentru unul sau două proiecte.  

M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare 

- fiind una dintre cele mai de interes măsuri disponibile, distribuirea fondurilor nu a fost o problemă, având 

15 proiecte depuse din care opt au fost contractate, unul fiind retras, iar celelalte nefinanțate din lipsă de 

fonduri toți cei 240.000 € fiind epuizați în cele două sesiuni de depunere a proiectelor.  

M6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest. - Trei proiecte depuse, toate 

au fost contractate. Cu sprijinul primit de beneficiarii, comunitatea noastră va beneficia de un nou cabinet 

veterinar, profesionist și cu dotări actuale în localitatea Lenauheim, mai apoi avem cu un centru de 

cosmetică auto în localitatea Săcălaz și terminăm cu o locație de agreement, un teren de fotbal ce și-a găsit 

locul tot în Săcălaz. Cei 307,381 € fiind de asemenea epuizați. 

M6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv - 14 proiecte depuse din care 12 au 

fost eligibile și evaluate, iar două dintre ele au fost retrase.  Este probabil cea mai de impact măsură 

implementată de asociația noastră, cele trei exemple prezentate pe pagina noastră   fiind finanțate prin 

aceasta. Suma disponibilă pe măsură 300.000 €, grad de contractare 100%. 

M6.3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest - suma totală eligibilă 

alocată pe măsură, prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, a fost de 199.535,00 euro. Am avut un 
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singur proiect depus care acoperă întreaga sumă, proiect ce a fost contractat de către Asociația „Societate 

de Caritate Blythswood România” filiala Banat, ce urmează să reabiliteze, modernizeze și să extindă un 

centru de servicii sociale integrate în localitatea Jimbolia. Centrul va dezvolta două tipuri de servicii, 

ambele fiind adresate copiilor de calsele IX-XII proveniți din familii aflate în dificultate, primul este un 

centru de zi,  iar cel de al doilea serviciu iși propune să ajute acești tineri să deprindă îndeltniciri ce le pot 

asigura o viață independentă, pe scurt, se vor organiza cursuri pe domenii ca: foto-video, machiaj, frizerie, 

coafură, sau  cosmetică. 

Măsura M6.4/6B - Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest - suma totală 

eligibilă alocată pe măsură este de 20.807,97 euro. Măsura nu a fost încă deschisă; estimăm că va fi lansată 

undeva la jumătatea lunii martie 2019 și vizează, exclusiv, activități comune între reprezentanți ai etniilor 

conlocuitoare, din cadrul unei comunități locale, în vederea promovării caracterului multietnic. 

Măsura M6.5/6B - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate 

populației - 11 proiecte depuse, majoritatea lor fiind contractate sau la un pas de a fi, unul singur retras, 

cu valoare publică eligibilă de peste 700.000 de euro. Acești bani merg spre unitățile administrativ 

teritoriale din micro-regiunea noastră pentru diverse necesități, printre care enumerăm: achiziții de 

tractoare și utilaje pentru gospodărirea comunală, dotarea serviciilor pentru situații de urgență, 

monitorizarea video a localității, modernizare de trotuare, sau amenajarea de spații verzi.  

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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