GAL
COLINELE RECAȘ
ÎNREGISTRARE
MARCA „PRODUS ÎN
BANAT”
GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ COLINELE RECAȘ
a înregistrat la Oficiul Uniunii
Europene pentru Proprietate
Intelectuală (EUIPO) marca
„Produs in Banat”.
Prin înregistrarea mărcii
„Produs in Banat” se va crea
un brand local, sub egida
căruia toți producătorii locali
să-și poată vinde comercializa
produsele, toți producătorii
locali care sunt de acord
cucare respectăarea
anumiteor standarde de
calitate și producție.
Consumatorul va avea
garanția că produsul
achiziționat corespunde
standardelor, este un produs
cu proveniență din regiunea ii
Banatului, este unul
tradițional și este unul de
calitate superioară.

„PRODUS ÎN BANAT”- MARCĂ ÎNREGISTRATĂ GAL
COLINELE RECAȘ
„Produs in Banat” înseamnă produse 100% naturale, din ingrediente
locale, furnizate de micii producători de pe teritoriul GAL Colinele Recaș.
Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș a înregistrat la
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală,
marca „Produs in Banat”.
Pornind de la premiazaă că tradițional înseamnă local-regional, iar
a cunoaște proveniența produsului este foarte importantă pentru
societatea în care trăim, marca „Produs in Banat” își propune să promoveze
producătorii locali și să permită aplicarea unei etichete care are capacitatea
de a acționa ca un garant al calității care poate fi interpretat în sensul că
orice produs etichetat trebuie să aibareă o calitate constantă.
GAL Colinele Recaș are în derulare un proiect eligibil și selectat pe
care îl va depune la OJFIR Timiș, valoarea proiectului fiind de 67.229 Euro.
Prin acest proiect se urmărește ca micii producători locali din
microregiunea Colinele Recaș să adere la un brand puternic, astfel încât
produsele lor să fie ușor de distins pe rafturile supermarketurilor și
hipermarketurilor.
identificarea,

Implementarea proiectului va avea in vedere

inventarierea

si

promovarea

producătorilor

locali,

elaborarea unui plan de marketing pentru marca „Produs in Banat,
informarea producătorilor locali asupra mărcii „Produs in Banat” și a
importanței utilizării acesteia.
Prin intermediul acestui proiect, dorim să aducem o contribuție
considerabilă pieței locale de producători, prin constituirea și promovarea
unei platforme de marketing local, care să aibă la bază un brand sănătos,
având toate premisele necesare pentru dezvoltare, și care să poată oferi
producătorilor locali infrastructura de marketing de care au atâta nevoie.

„SERVICIU PENTRU DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI

SERVICIU PENTRU
DIGITALIZAREA
ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE LOCALE
GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ COLINELE RECAȘ
urmează să deruleze un
proiect, deja eligibil și
selectat, pentru
implementarea unui serviciu
pentru digitalizarea
administrația publice locale.
Oportunitatea proiectului
rezultă din posibilitatea de
inovare în sectorul public prin
îmbunătățirea calității și
gamei de servicii oferite
comunităților locale. În acest
context, digitalizarea
administrației publice locale
se concentreze pe
îmbunătățirea eficienței,
eficacității și a vitezei de
furnizare a serviciilor, precum
și pe realizarea de standarde
ridicate de predictibilitate,
fiabilitate și responsabilitate,
respectiv reducerea
birocrației

PUBLICE LOCALE”- PROIECT GAL COLINELE RECAȘ
GAL Colinele Recaș propune, în cadrul Măsurii 8/6C Investiții în
infrastructura Broadband” un nou proiect inovator pentru digitalizarea
administrației publice locale în valoare de 39.992 Euro. Acest proiect a fost
deja depus și evaluat, eligibil și selectat la nivel de GAL urmând să fie evaluat
și de către AFIR.
Digitalizarea administrației publice locale reprezintă o condiție
necesară a dezvoltării economice și sociale a întregii comunități și de aliniere
la standardele naționale și internaționale. Necesitatea implementării
serviciului pentru digitalizarea administrației publice locale este caracterizată
de mai mulți factori cheie: nevoia stringentă a cetățenilor de a comunica rapid
și eficient cu autoritățile publice locale, producerea de economii financiare
prin reducerea volumului de consumabile utilizate, implicit reducerea
poluării, reducerea birocrației prin implementarea serviciilor online,
automatizarea activităților repetitive (completare, trimitere și, analiză
formulare,; căutare declarații, solicitări și alte, documente) va duce la
creșterea productivității angajaților.
Totodată, serviciul pentru digitalizarea administrației publice locale
va asigura accesul unui număr cât mai mare de utilizatori la serviciile oferite
de administrația publică locală și va avea următoarele caracteristici:, va avea
o registratură electronică necesară pentru preluarea, înregistrarea,
distribuirea, arhivarea și urmărirea documentelor; va permite: redactarea
automată a diverselor formulare; înregistrarea automată a datelor din
cererile/sesizările/formularele transmise; verificarea automată a validității
cererilor/sesizărilor/formularelor transmise; generarea rapoartelor statistice
personalizate, după diferite criterii de selecție; posibilitatea de a
importa/exporta documente folosind anumite formate: xml, pdf, doc, xls;
actualizarea

automată

a

statusului

cererilor/sesizărilor/formularelor;

notificări automate privind depășirea termenului de soluționare.
Implementarea

serviciului

pentru

digitalizarea

administrației

publice locale va avea ca efect: instruirea grupului țintă pentru utilizarea
serviciilor online, un grad sporit de eficientizare a activităților interne ale
instituției publice locale, promovarea tehnologiilor curate și reducerea
resurselor de consum.
Serviciile achiziționate în cadrul proiectului vor fi folosite de
instituțiile administrației publice locale, membre GAL Colinele Recaș, care
vor fi declarate eligibile. Acest proiect ambițios își propune, ca element

inedit, implementarea unui serviciu bidirecțional, oferind astfel
locuitorilor, pentru prima dată, posibilitatea de a interacționa direct cu
administrația publică locală.

SUSȚINEM FERMIERII
GAL Colinele Recaș este alături de fermierii din microregiunea
Colinele Recaș prin lansarea măsurii 6/2A SOLUȚII INOVATIVE
PENTRU
O
AGRICULTURĂ
/
INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
COMPETITIVĂ. Această măsură sprijină fermierii care doresc să își
extindă activitatea sau să își restructureze, consolideze și dezvolte fermele
mici pentru a fi orientate către piață. Totodată, măsura încurajează parteneriatele prin susținerea formelor asociative
(asociații de crescători de animale, grupuri de producători și/sau cooperative agricole) care își au sediul în teritoriul
GAL.
Fondurile totale alocate acestei măsuri au fost de 396,055.30 Euro (20,35% din alocarea financiară SDL). În
cadrul acestei măsuri au fost depuse 7 proiecte cu valoarea de 373,433.5 Euro. Cele 7 proiecte vizează achiziția de utilaje
și echipamente agricole noi care să asigure o producție ridicată la un standard calitativ ridicat. Restul de.........??

SPRIJINIM ACTIVITĂȚILE NON-AGRICOLE
Măsura 5/6A ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR este necesară pentru stimularea
mediului de afaceri din teritoriul Grupului de Acțiune Locală prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care
realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care au ca scop
modernizarea și/sau dezvoltarea întreprinderii existente. Măsura contribuie la: creșterea locurilor de muncă existente,
la diversificarea economiei, la creșterea veniturilor populației și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea
excluderii sociale din arealul propus.
Fondurile alocate acestei măsuri sunt de 396,288.15 Euro ( 20,37% din alocarea SDL). Cele 8 proiecte eligibile
și selectate au valoarea de 396,287.53 Euro și au ca domenii de activitate: construcția, extinderea și/sau modernizarea
și dotarea clădirilor și achiziționarea și costurile de instalare, de utilaje, instalații și echipamente noi.

Susținem dezvoltarea comunității locale din microregiunea Colinele Recaș.
ALĂTURI DE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
Cele 12 autorități publice locale, membre GAL Colinele Recaș au avut
la dispoziție 629,041.35 Euro pentru realizare de investiții în infrastructură,
echipamente și dotare. Lansarea Măsurii 1/6B a reprezentat o oportunitate
pentru autoritățile locale să achiziționeze echipamente specializate necesare
instituțiilor publice și care ajută autoritățile publice în gestionarea
administrației locale și deservesc comunitatea (buldoexcavatoare, tractoare,
remorci, etc) și să asigure siguranța cetățenilor prin implementarea sistemelor de supravegerea video a comunităților
locale și extinderea serviciului de iluminat public. În cadrul acestei măsuri au fost depuse 8 proiecte, cu o valoare totală
de 514,895 Euro. Comunele Bogda, Secaș și Bucovăț, nu au depus până în prezent Cereri de finanțare, valoarea publică
rămasă de 114.146,35 euro urmând să fie pusă la dispoziție în cadrul unei noi sesiuni.

Formatat: Evidențiere

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ
Măsura 2/6B Infrastructura Socială și Medicală vizează îmbunătățirea sectorului social și medical prin
realizarea unor investiții în centre comunitare sociale și/sau infrastructură socială, echiparea și/sau dotare medicală ce
au ca scop deservirea nevoilor populației și/sau pregătirea pentru situații de urgență și/sau asistență medicală
comunitară și socială pentru locuitorii din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș. Alocarea financiară de
249,788.41 Euro sprijină dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale. La stabilirea cuantumului s-a ținut cont de
numărul populației deservite și de numărul localităților din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Colinele Recaș, care
vor beneficia de această măsură. Pentru prima dată, comunitatea locală se implică în ceea ce înseamnă integrarea
minorităților la nivel zonal și nu neapărat se conformează la normele deja impuse. Este un prim pas oferind posibilitatea
dezvoltării unei strategii de integrare aplicată pentru comunitate, cu nevoile și tradițiile acesteia.
Profitând de oportunitatea oferită de lansarea acestei măsuri, la nivelul GAL Colinele Recaș au fost declarate
eligibile și selectate două proiecte cu valoarea totală de 65.421,00 euro. Unul dintre proiecte a fost depus de către
Primăria Dumbrăvița și prevede dotarea Centrului de Zi. Valoarea acestui proiect este de 18,738.00 Euro. Cel de-al
doilea proiect a fost depus de către Asociația Renașterea Familiei, având o valoare de 46,683.00, sumă solicitată pentru
achiziția echipamentelor specifice.

PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE,
CULTURALE ŞI LOCALE
Promovarea activităților sportive, culturale și locale, precum și
sprijinirea capacității administrative a societății civile reprezintă, alături
de Măsura 2/6B, reprezintă una dintre pietrele de temelie pentru
dezvoltarea comunității locale din microregiunea GAL Colinele Recaș.
Măsura 3/6B contribuie la dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor sportive, culturale și
locale ale zonei prin organizarea de spectacole/evenimente cu caracter local, programe turistice, târguri, manifestări
locale, infrastructură și evenimente sportive, ansambluri folclorice, aceste programe având ca scop creșterea
atractivității zonei.
Stimularea organizării de evenimente sportive, culturale, locale, turistice, precum și a târgurilor va aduce un
aport major în promovarea turistică a teritoriului LEADER propus. Caracterul invovativ al măsurii este dat de faptul că
aceasta își propune să susține produsele locale sporind vizibilitatea acestora la nivel regional, național și internațional
în același context cu promovarea protecției mediului înconjurător.
Microregiunea Colinele Recaș are un număr semnificativ de producători locali, puncte de atracție, valori
sportive, culturale și un bogat patrimoniu cultural și naturale. Scoaterea
în relief a acestor atribute prin organizarea de evenimente va genera o
creștere din punct de vedere turistic și va contribui la dezvoltarea
acestora îndeletniciri locale.
Această măsură își propune să abordeze problemele sociale și
culturale ale comunității oferind posibilitatea populației locale să

dezvolte noi tradiții și obiceiuri sau să le promoveze eficient pe cele existente raportat la tehnologiile prezente și la
membriimembri tineri ai comunității. În cadrul acestei măsuri au fost depuse 4 proiecte cu valoarea totală de
176.096,94. Amintim proiecte depuse pentru conservarea patrimoniului național „Achiziționarea de costume populare
pentru ansamblul ”Flori Remețene” din comuna Remetea Mare, jud. Timiș” și pentru activități sportive Achiziție utilaj
- Clubul Sportiv Unirea Cerneteaz.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
COLINELE RECAȘ
Sat Cerneteaz, nr. 100, comuna
Giarmata, jud, Timiș
Tel: 0731825190
e-mail: gal.colinelerecas@yahoo.ro
www.galcolinelerecas.com

