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 C OM U NI C AT  D E  P RE S Ă  

 

GAL “BANAT-VEST” îşi deschide porţile pentru proiectele LEADER 

Astăzi, mai mult ca oricând, comunităţile trebuie să răspundă exigenţei de a găsi modalităţi noi şi 

creative pentru rezolvarea problemelor imediate şi a face faţă presiunilor la care sunt supuse. Abordări 

noi sunt necesare pentru a rezolva problemele prezentului şi pe cele ale viitorului. Acest aspect s-a avut 

în vedere prin iniţierea proiectului de a elabora un Plan de Dezvoltare Locală a teritoriului microregiunii 

Banat-Ripensis şi a înfiinţa şi dezvolta un Grup de Acţiune Locală.  

 

Grupul de Acţiune Locală (GAL)“Banat-Vest” este un parteneriat public privat care reuneşte 60 de 

membri (persoane fizice şi juridice provenind din mediul privat, public şi sectorul asociativ), constituit 

în cadrul Axei 4 Leader din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. GAL-ul este  autorizat 

să implementeze Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului care acoperă oraşul Jimbolia şi 10 comune 

învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi 

Uivar.  

 

Activitatea GAL “Banat-Vest” a început odată cu semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cadrul Sub-Masurii 431.2 "Funcţionarea 

Grupului de Acţiune Locală, dobîndirea de competenţe şi animarea teritoriului". Valoarea totală a 

cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locală este de 2.856.791 euro. 

Chiar dacă au existat întârzieri faţă de planificarea iniţială, acestea s-au datorat noutăţii absolute a 

programului LEADER in România. Echipa GAL „Banat-Vest” a folosit acest timp pentru a pune la 

punct procedurile interne de funcţionare. Astfel că, începând cu luna septembrie, GAL “Banat-Vest” şi-a 

deschis porţile în sediul situat în oraşul Jimbolia, pe strada Ştefal cel Mare nr. 9. Aici publicul interesat 

va primi informaţiile necesare pentru elaborarea, depunerea şi implementarea proiectelor LEADER, cu 

un buget total de 2,3 milioane de euro, destinate dezvoltării teritoriului acoperit de GAL.  

Pentru anul curent, GAL “Banat-Vest” a prevăzut o sesiune pentru depunerea proiectelor, programate 

conform calendarului actualizat de implementare,  pentru luna noiembrie 2012.  

Pâna la sfârşitul anului 2015, un număr de peste 120 de proiecte în valoare totală de 2,3 milioane de 

euro, vor fi realizate pe teritoriul Microregiunii Banat-Ripensis.  

 

Grupul de Acţiune Locală "Banat-Vest"          Mihaela Soltesz,  
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