
 

 
 
ASOCIAȚIA “GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST” este un parteneriat public privat care reuneşte 60 de membri provenind din mediul 
privat, public şi sector asociativ. Are sediul în Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Timiș. Este organizată conform OG nr. 26/2000,  
iar urmare a deciziei de autorizare 62693/28.11.2011 poate desfășura activități specifice implementării măsurilor 41- Implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală, 421 – Implementarea proiectelor de cooperare și 431.2- Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 
dobândirea de competențe și animarea teritoriului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, axa IV Leader. 
 
Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din 
oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. 
În total teritoriul cuprinde 23 de localităţi și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a judeţului Timiş şi 0,37% din 
suprafaţa României. Din punct de vedere al reliefului, întregul teritoriu este un ansamblu de câmpuri joase aparţinând Câmpiei Banatului. 
Privit în ansamblu relieful este de o remarcabilă monotonie, netezimea formei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a 
râului Bega, care trece prin comuna Otelec, cu braţul Bega Veche în localităţile Săcălaz şi Beregsău Mare şi a numeroaselor lacuri 
antropice, care se găsesc pe întregul teritoriu al microregiunii.  
 

                                          
                                  C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă                             Data 24.11.2014 

Sesiune de depunere de proiecte pentru tinerii fermieri 
 

Asociația “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest” cu sediul în Judeţul Timiș,  orașul Jimbolia, str. Ștefan 
cel Mare, deschide în perioada 24 noiembrie - 05 decembrie 2014 a șasea sesiune de depunere de 
proiecte din acest an pentru depunerea proiectelor aferente măsurii 41.1.112 “Instalarea tinerilor 
fermieri”, măsura cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest. 
Fondul disponibil este de 55.388 Euro, iar suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri este 40.000 Euro; 
Proiectele se pot depune de luni până vineri , în intervalul orar 0900 – 1600, la secretariatul GAL din 
orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9.  Data și ora limită de depunere a proiectelor: 05 
decembrie 2014, ora 1600. 

Solicitantul finanțării trebuie să respecte condițiile de conformitate și eligibilitate așa cum sunt ele 
menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii care se găsește postate pe site-ul asociației 
www.galbanatvest.ro și al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) www.afir.madr.ro sau 
poate fi procurat de la sediul GAL în variantă tipărită sau pe suport electronic (CD/DVD). Criteriile de 
selecție locală precum și raportul de selecție vor fi afișate la sediul GAL și pe site-ul asociației 
www.galbanatvest.ro. Informații detaliate privind Planul de Dezvoltare Locală și modul de 
completare a Cererii de finanțare le puteți obține la sediul GAL, precum și la adresele de e-mail: 
gal.banat_vest@yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@yahoo.ro. 
 

În data de 07 noiembrie 2014 în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Generale a Asociației GAL 
Banat-Vest s-a aprobat rectificarea calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de proiecte 
aferente anului 2014, calendar care se găsește postat la secțiunea Finanțări pe site-ul asociației 
www.galbanatvest.ro.  
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