
 

 
 
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.  

 

                                                      Data 10.09.2014 
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

 

FII LIDER! FII ÎNTREPRINZĂTOR! 

SEMINARII DE INFORMARE organizate de GAL “BANAT-VEST”  
 

Asociația “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest” anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi 

comunicare dedicate publicului interesat cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în baza celei de-a patra 

sesiuni de proiecte lansate în perioada 10.09.2014-10.10.2014  pentru depunerea proiectelor aferente 

măsurilor cuprinse în Planul de Dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest. 
 

Măsurile și fondurile disponibile alocate sunt: 
 

 Pentru Măsura 41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri” – 332.000 Euro, iar suma maximă 

nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri este 

40.000 Euro; 

 Pentru Măsura 41.1.121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” – 112.185 Euro, din care sectorul 

vegetal – 0 euro, sectorul zootehnic – 112.185 euro, iar suma maximă nerambursabilă ce poate fi 

acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri este 0 euro pentru sectorul vegetal și 

112.185 euro pentru sectorul zootehnic; 

 Pentru Măsura 41.3.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” – 227.665 Euro, iar suma 

maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri 

este 200.000 Euro. 
 

Seminariile de informare se vor desfășura pe parcursul a două zile după cum urmeazaă: 

-joi, 18 septembrie 2014, între orele 10
00

-12
00 

în comuna Checea și între orele 13
00

-15
00

 în Comuna Otelec 

-vineri, 19 septembrie 2014, între orele 10
00

-12
00 

în comuna Iecea Mare și între orele 13
00

-15
00

 în Comuna 

Săcălaz. 
 

Întâlnirea are caracter public și se adresează atât persoanelor fizice cât și Administrațiilor Publice Locale și 

potențialilor beneficiari privați (firme, ONG-uri) situate în teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest, teritoriu 

format din oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, 

Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar, scopul acestor seminarii fiind îmbunătățirea procesul de 

accesare, implementare și absorbție a fondurilor disponibile PNDR, axa IV-Leader. 
 

Pentru mai multe informații despre întâlnire puteţi obține la urmatoarele numerele de telefon: 0256-

360078, 0736-618.197, 0736-618.195 sau la e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro 

Persoană de contact: Soltesz Mihaela, Manager proiecte GAL.  
 

 

Grupul de Acţiune Locală Banat-Vest                       Ordodi Arcadie,  

Departament Comunicare şi Relaţii Publice       Președinte GAL 

mailto:gal.banat_vest@yahoo.ro

